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Voorwoord. 

Als afsluiting van mijn studie aan de Hogeschool Domstad heb ik dit meesterstuk 
geschreven. Ik ben er de afgelopen maanden heel druk mee geweest en ik ben dan ook 
best trots op het eindresultaat! 

Ik heb gekozen voor het onderwerp ICT omdat daar mijn interesse ligt. De koppeling 
met beginnende geletterdheid was al snel gemaakt. 
Ik vind het heel interessant hoe jonge kinderen beginnen met lezen. Het is ook heel leuk 
om kinderen hierbij te stimuleren. Jonge kinderen willen alles nog zo graag leren en 
ontdekken; ze zijn heel enthousiast en spontaan, en dat spreekt mij enorm aan. 

In de toekomst zal ik ICT dan ook zeker bij mijn onderwijs gaan gebruiken. Ik kan ook 
alle leerkrachten aanraden dit te doen. ICT biedt namelijk niet alleen een heleboel 
mogelijkheden bij het onderwijs zelf, maar ook voor de leerkracht. Daarnaast zijn 
kinderen over het algemeen heel enthousiast over het werken met de computer en sluit 
dit dus perfect aan bij de belevingswereld. 

Ik wil Gerard Dümmer bedanken voor de goede begeleiding bij de totstandkoming van 
dit meesterstuk. Ik kon bij hem altijd terecht met vragen en hij zorgde ervoor dat ik 
weer verder kon als ik vastliep. 
Ik wil natuurlijk ook mijn mentor van de stageschool bedanken. Omdat zij  mij de 
vrijheid gaf het meesterstuk uit te voeren. 
Verder wil ik de kinderen bedanken die mij hebben geholpen het praktijkgedeelte uit te 
voeren. 

Ik heb een heleboel geleerd tijdens het schrijven van dit meesterstuk. Ik hoop dat ik 
met het schrijven van dit meesterstuk een stukje heb bijgedragen aan de ontwikkeling 
van ICT op school.  Ik denk dat dit meesterstuk veel informatie bevat voor (beginnende) 
leerkrachten en studenten die graag aan de slag willen met ICT in het onderwijs en dat 
met name met de beginnende geletterdheid!
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Inleiding. 

“Hé juf, de computer heeft mijn letter!”  Dit zei een jongetje in mijn klas toen hij 
letters aan het typen was in word. Ik vond dat een erg leuke opmerking. Maar het zette 
me ook aan het denken. Wat deden we nu aan ICT in de klas? Niet veel. De kinderen 
konden spelletjes doen via kennisnet of educatieve software, we gebruikten de 
computer niet als hulpmiddel bij andere vakken. 
Dat wilde ik veranderen. Ik merkte dat de kinderen al bezig waren met letters en taal. 
Ik wilde de beginnende geletterdheid gaan stimuleren in de klas. Ik wilde dit graag gaan 
doen met de computer om die ook een meerwaarde te geven in de klas. 
Maar wat zijn hiervoor de mogelijkheden? 
In dit meesterstuk probeer ik antwoord te krijgen op de volgende vraag: 

Hoe integreer je ICT in de kleuterklas,  met als doel beginnende geletterdheid te 
stimuleren? 

Om tot het antwoord te komen ben ik verschillende onderwerpen gaan onderzoeken, die 
tevens de hoofdstukken weergeven: 

• De allerdaagse kleuterklas. 
Het werken in een kleuterklas gaat heel anders dan in de rest van de groepen. 
Het is van belang dat ik mij heb verdiept in de specifieke eigenschappen van een 
kleuterklas en de manieren van samenwerken en zelfstandig werken, zodat ik 
deze kennis kan gebruiken in mijn praktijkgedeelte. 

• ICT in de basisschool. 
Waar moet een school nu allemaal aan denken als het over ICT gaat? Wat komt 
er allemaal bij kijken bij de aanschaf van spullen en de visie van de school? 
Daar krijgt u antwoord op in dit hoofdstuk. 
Tevens ga ik het in dit hoofdstuk over het introduceren van ICT in de kleuterklas 
hebben. Hoe introduceer je een computer aan kleuters? Hoe maak je de 
afspraken? Hoe begeleid je kinderen aan de computer? 

• Beginnende geletterdheid. 
Om te kunnen werken met beginnende geletterdheid is het belangrijk precies te 
weten wat het inhoudt. In dit hoofdstuk beschrijf ik wat beginnende 
geletterdheid is. Ik beschrijf de tussendoelen van beginnende geletterdheid en 
ga dieper in de op de begeleiding hiervan. 
Ook geef ik hier een aantal praktijkvoorbeelden van ICT en Taal. Aan de hand van 
die voorbeelden ga ik kijken welke tussendoelen hierbij passen en welke niet. Zo 
kan ik zien welke voorbeelden eventueel geschikt zijn voor het volgende 
hoofdstuk. 

• Praktijkvoorbeeld: de Egbertusschool. 
Hierin ga ik aan de slag binnen mijn eigen kleuterklas. Ik ga aan het werk met 
beginnende geletterdheid en ICT. Drie van de voorbeelden of een combinatie 
ervan ga ik uitvoeren en reflecteren zodat ik aan het einde van dit meesterstuk 
mijn conclusie kan trekken over het antwoord op mijn vraag.
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De relatie met de startbekwaamheden. 

Er zijn een heleboel startbekwaamheden te noemen wat betreft de Nederlandse taal. Ik 
beperk me in mijn meesterstuk tot de startbekwaamheden die een verband hebben met 
de vraagstelling van mijn meesterstuk. Vervolgens geef ik een verantwoording waarom ik 
deze startbekwaamheden het belangrijkst vind. 

Startbekwaamheden Nederlandse taal: 
2.3.6 / 2.5.5: De informatie- en communicatietechnologie integreert de leerkracht op 

een verantwoorde manier in het taalonderwijs 
2.4.1: De leerkracht wekt de interesse van kinderen in geschreven taal door zelf 

voor te lezen en te vertellen, door kinderen te laten vertellen en voorlezen 
en door hen te laten experimenteren met geschreven taal. Hij richt 
bijvoorbeeld een uitnodigende boekenhoek en lees- en schrijfhoek in. Hij 
heeft een rijk repertoire aan goede teksten (ook audio- en 
videopresentaties) dat hij voortdurend aanvult en actualiseert. Hij 
observeert of kinderen tot lezen en schrijven komen en past zijn 
onderwijsaanbod daaraan aan. 

2.4.3 / 2.6.3: De leerkracht bevordert het coöperatief leren binnen het taalonderwijs 
door het kiezen van daartoe geschikte werkvormen 

2.5.4: De leerkracht kan ervaringsgericht taalonderwijs verzorgen 
2.6.4: De leerkracht geeft taalonderwijs op maat 

Verantwoording: 
(2.3.6 / 2.5.5) ICT past heel goed binnen het optimale pedagogisch klimaat, zeker wat 
de kleuterklas betreft. In de kleuterklas wordt bijvoorbeeld veel thematisch gewerkt. 
Hier kan met ICT op ingesprongen worden. ICT kan verrijkend en ondersteunend zijn 
doordat kinderen op een andere manier met het thema om kunnen gaan. Kinderen worden 
aangesproken door de beelden, kunnen zoveel herhalen als ze willen, bevorderen het 
zelfstandig werken en zelfvertrouwen, kinderen kunnen achter de computer 
samenwerken en worden nu eenmaal enorm door ICT gemotiveerd. ICT moet echter niet 
als een apart vak worden gezien. Vakgebieden, zoals taal, kunnen worden verrijkt door 
gebruik te maken van ICT. 
(2.4.1) De leerkracht wekt niet alleen de interesse van kinderen in geschreven taal door 

zelf voor te lezen en dergelijke, maar ook door ICT aan te bieden. De boekenhoek en 
lees- en schrijfhoek kunnen worden uitgebreid met een computer. Kinderen kunnen er 
zelf voor kiezen om met de computer aan de gang te gaan in plaats van bijvoorbeeld de 
stempeldoos. Door te observeren weet de leerkracht waar het kind op uitvalt en waar 
dus aan gewerkt moet worden, met behulp van ICT. Hierdoor wordt het onderwijsaanbod 
aangepast. 
(2.4.3 / 2.6.3) Achter de computer kan uitstekend worden samengewerkt door kinderen. 
Kinderen hebben niet alleen interactie met de computer, maar ook met elkaar. Beide 
kinderen kunnen hiervan veel leren.
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(2.5.4) In de kleuterklas wordt veel thematisch gewerkt. Bij de keuze van deze thema‛s 
wordt zoveel mogelijk aangesloten op de belevingswereld en de ervaring van het kind. 
ICT sluit hier ook op aan, omdat geprobeerd wordt ICT als verrijking en ondersteunend 
in te zetten. 
(2.6.4) Ieder kind ontwikkelt zich op een eigen niveau. De leerkracht houdt hier 
rekening mee en past het onderwijs op het kind aan. ICT kan heel makkelijk op  maat 
worden ingezet. 

Startbekwaamheden Informatie Communicatie Technologie: 
ICT bevat minder startbekwaamheden. De meest voornamelijk startbekwaamheid is het 
integreren van ICT in het onderwijswerk (2.3.6). Doordat ik me in dit meesterstuk wil 
beperken tot het taalonderwijs, de beginnende geletterdheid, heb ik in de 
verantwoording van de startbekwaamheden van de Nederlandse taal al aangegeven hoe 
ICT kan worden ingezet.



Hé juf, de computer heeft mijn letter! 

Kim Heijnders, 522030, Klas 4C. 7 

Hoofdstuk 1 
De alledaagse kleuterklas. 

Een kleuterklas ziet er heel anders uit dan de andere klassen van de basisschool. Er 
wordt op een andere manier gewerkt en er zijn andere prioriteiten. 
Ik beschrijf in dit hoofdstuk de hoofdpunten uit een kleuterklas, zodat er een goede 
beschrijving ontstaat van de manier van werken met kleuters. 
Ook ga ik dieper in op het samenwerken en het zelfstandig werken in een kleuterklas. 
Deze informatie is relevant omdat ik in de praktijksituaties de kinderen ook wil laten 
samenwerken en ik wil graag dat ze zelfstandig aan de slag kunnen, omdat je als 
leerkracht ook bezig bent met de rest van de klas. 
Ik gebruik deze informatie om uiteindelijk ICT toe te kunnen passen in een kleuterklas. 
Dit wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2. 

1.1 Kenmerken van een kleuterklas. 
Leenders, 1994 schreef de volgende kenmerken voor de kleuterklas: 
1. Er worden keuzemogelijkheden op het gebied van materiaal en werkvormen gegeven. 

De kinderen hebben veel keuzes om uit te kiezen, ze kunnen kiezen uit hoeken, 
verschillende materialen en opdrachten zoals werkbladen of knutselactiviteiten. 

2 De leerkracht ziet het kind als totaliteit: cognitieve, motorische en sociaal 
affectieve aspecten worden niet los van elkaar ontwikkeld. 
Kleuters ontwikkelen zich binnen spel, daarbinnen vallen verschillende 
ontwikkelingen. 

3 Er is een flexibele dagindeling, onderwerpen en tijdsduren kunnen worden aangepast. 
De leerkracht staat open voor de inbreng van kinderen, het lesprogramma kan 
worden aangepast aan de kinderen en de ervaringen van de kinderen. 

4 Aan spel wordt een wezenlijke waarde toegekend. 
Spel is belangrijk binnen een kleuterklas omdat jonge kinderen zich ontwikkelen 
binnen spel op verschillende vlakken. De kinderen ontdekken spelend verschillende 
dingen. Dit kun je als leerkracht begeleiden en stimuleren. 

5 Kinderen kunnen er zelfontdekkend en incidenteel leren. 
Dit gaat samen met het vorige punt, want binnen spel kunnen kinderen 
zelfontdekkend en incidenteel leren. Als leerkracht zorg je ervoor dat het spel 
voldoende uitdagend is. 

6 Toetsen die gehaald moeten worden, ontbreken. 
7 De leerkracht maakt zelf een bewuste keuze voor materialen. 

De materialen waarmee kinderen werken passen meestal binnen een thema of 
onderwerp. Ook werken de kinderen met ontwikkelingsmaterialen. 

8 De klas is ingericht met verschillende hoeken en open keuzekasten. 
Er zijn in een kleuterklas altijd een aantal hoeken standaard, zoals de bouwhoek en 
de huis/poppenhoek. De andere hoeken verschillen nog wel eens van elkaar,sommige 
klassen hebben nog een leeshoek/schrijfhoek, zand/water tafel, constructiehoek. Er
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zijn ook leerkrachten die ervoor kiezen 1 hoek steeds te veranderen van opzet en 
thema, zo heb je telkens een andere hoek. 
De open keuzekasten zijn kasten met materialen waarmee kinderen zelf aan de slag 
kunnen. Denk hierbij aan puzzels, ontwikkelingsmateriaal en tekenspullen. 

9 De leerkracht doet zelf een inschatting, na observatie, wat ieder kind nodig heeft. 
Doormiddel van observatie weet een leerkracht in de kleutergroep waar bij een 
bepaald kind aan gewerkt moet worden. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een 
kind het synchroon tellen nog niet beheerst. Hier kom je achter tijdens een 
rekenactiviteit. Je gaat daar nu meer aandacht aan geven. Je kunt samen met het 
kind gaan oefenen. 

10 De leerkracht heeft een stimulerende en begeleidende rol in speel- en werksituaties. 
De leerkracht zorg ervoor dat de speel- en werksituaties voldoende uitdagend zijn 
zodat de kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht begeleidt spel en zorgt ervoor 
dat de kinderen zelfontdekkend bezig zijn. 

11 Het buiten spelen of het spelen in een speellokaal is een belangrijk onderdeel van 
het dagprogramma. 
In een kleuterklas staat bewegen elke dag centraal. De kinderen moeten ongeveer 
een uur per dag kunnen bewegen. Dit bereik je met buiten spelen of met 
gymactiviteiten in het speellokaal. 

Leenders, 1994, beschreef bij punt 2, dat de leerkracht het kind altijd als totaliteit 
ziet.  Maar ik denk dat je het kind niet altijd in zijn totaliteit ziet. Als je 
bijvoorbeeld de Pravo lijsten gaat invullen voor een kind, dan kijk je ook afzonderlijk 
naar de ontwikkelingen, dan moet je wel weten hoe die ontwikkelingen afzonderlijk 
eruit zien. Het komt vaak ook voor dat een kind binnen een bepaalde ontwikkeling 
achterloopt. Dat moet je dan ook goed kunnen onderscheiden. 
Ook beschreef Leenders, 1994, bij punt 6 dat de toetsen ontbreken. 
Hier ben ik het niet mee eens want de CITO toets wordt op veel scholen ook gedaan 
bij de kleuters. Ook ben je als leerkracht bewust bezig met vaardigheden die 
kinderen moeten beheersen en kun je de kinderen toetsen om erachter te komen op 
welk niveau ze zitten. 

Er zijn dus veel dingen waarmee je bezig bent in een kleuterklas. Je bent als leerkracht 
bezig met de ontwikkeling van de kinderen en die wil je stimuleren door middel van spel. 
Maar ook kinderen kunnen elkaar stimuleren binnen spel. Binnen een kleuterklas zijn er 
verschillende manieren van samenwerken. 
In de volgende paragrafen ga ik aandacht besteden aan het samenwerken tussen 
leerkracht en kinderen en de samenwerking tussen leerlingen onderling. 

1.2 De samenwerkingsvormen in een kleuterklas. 
In deze paragraaf ga ik dieper in op de verschillende samenwerkingsvormen binnen een 
kleuterklas. Ik heb deze informatie nodig omdat ik de kinderen ook wil laten 
samenwerken tijdens de praktijkopdrachten. Daarvoor moet ik eerst de verschillende 
samenwerkingsmogelijkheden weten.
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Leenders, 1994 beschreef de volgende samenwerkingsvormen tussen leerkracht en 
leerling: 
• Bij het aanspreken van de hele groep richt de leerkracht zich op de “gemiddelde 

kleuter”. Het is hierbij haast onmogelijk om rekening te houden met de verschillende 
interesses en mogelijkheden. Bovendien zal de optimale en actieve inbreng van iedere 
kleuter beperkt zijn. Als kleuters in een groep bij elkaar zitten, zal dit meestal in de 
vorm van een kring zijn. Tijdens deze kringactiviteiten moet er een goede interactie 
zijn tussen de leerkracht en de leerlingen, maar ook tussen de leerlingen onderling. 

• In de kleutergroep kennen we ook het werken met vaste tafelgroepen. Hierbij 
krijgen de kinderen een vaste plek aangewezen en doen ze mee met de activiteit die 
aan die tafel is geplant. Veel leerkrachten vinden dit een fijne manier om mee te 
werken, omdat je hiermee een goed overzicht houdt. Een nadeel van deze 
samenwerkingsvorm is dat de activiteiten de kinderen wordt opgelegd, er is een 
kleine kans dat de activiteit goed aansluit op de interesse en mogelijkheden van de 
kinderen. 

• De leerkracht kan er ook voor kiezen te werken met wisselende samengestelde 
groepen. De kleuters kunnen kiezen tussen een aantal activiteiten. De groepen 
wisselen telkens van samenstelling doordat kinderen zelf mogen kiezen. 

• Ten slotte kunnen groepen ook spontaan gevormd worden, waarbij kinderen een 
onbegrensde keuze kunnen maken. Omdat de keuze volledig uit de kinderen komt, is 
de kans groot dat de kinderen een grote motivatie en betrokkenheid hebben. De 
kinderen hebben hierbij dus een grote inbreng in de activiteit en de leerkracht 
heeft hierbij vooral een voorwaardenscheppende rol. 

1 . 2. 1  Samenwerkingvormen tussen leerlingen.  
In deze paragraaf wil ik aandacht besteden aan het begrip “samenwerkend leren”. 
Samenwerkend leren is meer dan alleen werken in groepen en af en toe elkaar helpen. Bij 
groepswerk zitten de leerlingen gegroepeerd en werken ze samen aan een opdracht, 
maar er is geen duidelijke structuur van samenwerken aanwezig. Er wordt geen aandacht 
besteed aan samenwerkingsvaardigheden. 
Door structuur aan de brengen in samenwerken en afspraken te maken, organiseer je 
dat alle leerlingen een bijdrage leveren. 

(Van Dijk, 2005) beschrijft in tijdschrift COS de volgende 5 kenmerken voor 
samenwerkend leren: 
1. Positieve en wederzijdse afhankelijkheid 

De groepsleden hebben elkaar nodig om het doel te bereiken. Iedereen heeft een 
duidelijke rol, zodat iedereen onmisbaar is. 

2. Individuele verantwoordelijkheid. 
Ieder groepslid draagt zijn steentje bij. Iedereen heeft een taak en moet die ook 
kunnen uitvoeren. 

3. Interactie.
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De kinderen moeten elkaar verder helpen en gaan met elkaar in gesprek. Het ligt aan 
de leeftijd van de kinderen of ze dat zelfstandig kunnen of niet. Anders begeleid je 
de gesprekken. 

4. Samenwerkingsvaardigheden. 
Het is belangrijk dat kinderen beseffen dat bepaalde vaardigheden belangrijk zijn 
om goed te kunnen samenwerken. Kinderen moeten naar elkaar luister, elkaar 
aankijken, samen een beslissing kunnen nemen en om de beurt kunnen werken. 

5. Evaluatie van het groepsproces. 
Nabespreken is belangrijk. Hoe is het product geworden? Maar ook hoe ging het 
samenwerken? 

Als 1 van deze punten ontbreekt is er volgens (Van Dijk, 2005) geen sprake van 
samenwerkend leren. Er is dan sprake van groepswerk, dat in meer of mindere mate 
georganiseerd wordt door de leerkracht. 
Ze vindt het overigens niet nodig om elke les op deze manier uit te voeren, het is een 
werkvorm, zoals er zovele zijn. 

Na het lezen van deze vijf kenmerken ben ik gaan kijken of dit ook te realiseren is 
met kleuters. 
Ik ben van mening dat het wel kan met kleuters, maar dat er dan wel veel begeleiding 
nodig is vanuit de leerkracht. 
Kleuters kun je duidelijk maken wat het doel is, met wie ze dat samen gaan maken en 
hoe. Ik denk dat ze daarna moeten ervaren dat ze elkaar nodig hebben om dat doel 
ook te bereiken. Kleuters zijn vaak nog erg op zichzelf gericht, maar dat is ook iets 
wat ze moeten leren en ik denk dat het met samenwerkend leren wel zal lukken. 
Kleuters kun je heel goed een taak geven, maar dat doet wel de leerkracht en niet de 
kleuter zelf. Je kunt het kind wel vragen wat het wilt doen, maar de leerkracht moet 
ervoor zorgen dat alle taken vervuld worden en dat iedereen weet wat hij/zij moet 
doen. 
De gesprekken begeleidt de leerkracht, die stelt vragen en zorgt ervoor dat 
kinderen verder kunnen. Als leerkracht kun je de kinderen wel stimuleren vragen aan 
elkaar te stellen. 
Het is van belang dat kinderen erachter komen dat samenwerkingsvaardigheden 
nodig zijn om samen te kunnen werken. Kleuters moeten dit ervaren en kunnen ook 
nog gecorrigeerd worden door de leerkracht. 
Nabespreken met kleuters kan ook al heel goed. Je kunt het hebben over het 
product, maar ook over het proces. Vaak zie je dat er een activiteit wordt 
nabesproken in de kring, waar de rest van de klas ook bij zit. De kinderen kunnen dan 
hun product laten zien en vertellen over het proces. 

Het expertisecentrum Nederlands heeft een overzicht gemaakt met 
samenwerkingsvaardigheden die zij voor jonge kinderen belangrijk vinden. 

• Samenwerken is gebaseerd op een prettige omgang met elkaar: 
De kinderen weten elkaars naam, kijken elkaar aan als ze tegen elkaar praten. ze 
reageren vriendelijk op elkaar en geven elkaar de gelegenheid mee te doen. 

• Samenwerken vraagt eigen initiatief:
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Kinderen hebben een eigen inbreng en durven die ook in de groep te brengen. Alle 
kinderen werken mee aan de groepsactiviteit. 

• Samenwerken vraagt gericht- zijn op anderen 
Kinderen laten elkaar uitpraten, geven elkaar complimenten. Ze moedigen elkaar 
aan en accepteren de inbreng van andere kinderen. 

• Samenwerken vraagt luister- en spreekvaardigheid 
De kinderen kunnen luisteren naar elkaar, herhalen wat de ander zegt en 
reageren op elkaar. De kinderen kunnen elkaar vragen stellen. 

• Samenwerken houdt in dat je je aan de afspraken houdt 
De kinderen blijven in hetzelfde groepje en praten rustig met elkaar. Ze delen de 
materialen met elkaar en werken door tot de activiteit af is. 

• Samenwerken betekent elkaar helpen 
De kinderen vragen hulp als het nodig is, de kinderen bieden hulp aan en helpen 
elkaar. 

het ontwikkelen van deze vaardigheden kan op verschillende manieren gebeuren: 
• De leerkracht laat het zien. 
• De leerkracht en leerlingen bespreken welke vaardigheden bij welke situaties 

passen. Bijvoorbeeld bij luisteren kijk je elkaar aan. 
• Leerlingen demonstreren de vaardigheden aan elkaar. 
• Leerlingen oefenen de vaardigheden zelf in een samenwerkingsactiviteit. 
• De leerlingen passen de vaardigheden uit zichzelf toe in verschillende situaties. 

De opsommingen van deze activiteiten zit in de opbouw, van sturende rol van de 
leerkracht naar een zelfstandige uitvoering door de leerlingen. 

Deze vaardigheden vind ik best moeilijk voor kinderen. Zeker voor de jonge kleuters 
die nog heel egocentrisch zijn ingesteld. 
Ik denk dat je als leerkracht al wat aandacht moet hebben besteed aan deze 
vaardigheden, voordat je met een groepje kinderen aan de slag kunt. 
In mijn kleuterklas bezitten lang niet alle kinderen deze vaardigheden. De oudste 
kleuters hebben er denk ik ook nog moeite mee. 
Ik denk wel dat het mogelijk is om de kinderen deze vaardigheden bij te brengen 
tijdens een groepsactiviteit. Dat is ook wat ik ga doen tijdens de uitvoering in 
hoofdstuk 4. 

Het is dus goed mogelijk om op deze manier met kleuters te werken. Het vergt wel wat 
meer tijd van de leerkracht en die is er niet altijd. 
Je kunt de kinderen ook op andere manieren laten samenwerken. Voor die voorbeelden 
verwijs is naar hoofdstuk 2 paragraaf 2.5.1 Samenwerkingsvormen en ICT. 
Naast het samenwerken in een kleuterklas kun je natuurlijk ook de kinderen zelfstandig 
laten werken. Of de kinderen hiertoe in staat zijn en hoe je dit begeleidt lees je in de 
volgende paragraaf.
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1.3 Zelfstandig werken in de kleuterklas. 
In deze paragraaf vestig ik de aandacht op een aantal belangrijke aspecten van 
zelfstandig werken in de onderbouw. 
Zelfstandig werken kan betekenen dat een kind alleen bepaalde activiteiten uitvoert, 
maar het kan ook met meerdere kinderen gebeuren. Zelfstandig werken is namelijk 
werken zonder directe begeleiding van de leerkracht. (Leenders, 1994) 
Maar wat is dan de rol van de leerkracht? Dat ga ik eerst toelichten. 

De rol van de leerkracht bij zelfstandig werken. 
Dat kinderen tijdens de uitvoering van de activiteiten zonder begeleiding werken, 
betekent niet dat er geen sprake is van actieve betrokkenheid en inzet van de 
leerkracht, integendeel. (Leenders, 1994) maakt onderscheid tussen drie soorten 
leerkrachtactiviteiten: 

1) Activiteiten m.b.t. de voorbereiding van het zelfstandig werken. 
De leerkracht  moet zorgen voor een functionele inrichting van het lokaal, 
waarbij de kinderen zelf materialen kunnen pakken. Deze materialen moeten 
voldoende aanwezig zijn en geschikt zijn om zelfstandig mee te kunnen werken. 
De materialen liggen op vaste plaatsen, op moeilijkheidsgraad. Bijvoorbeeld een 
aparte kast voor groep 1 en 2. 

2) Activiteiten m.b.t. de uitvoering van verschillende activiteiten. 
de leerkracht moet zich tijdens de activiteiten aan de regels en routines houden, 
zodat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. De leerkracht observeert de 
kinderen tijdens spel en bekijkt in hoeverre de kinderen samenwerken. 

3) Activiteiten m.b.t. de afronding van de activiteiten. 
De organisatie van het opruimen heeft een vaste routine. Op sommige scholen 
gebruiken ze een bel om aan te geven dat ze gaan opruimen of zingen ze eerst 
een liedje. Ook denkt de leerkracht eraan om aandacht te besteden aan het 
bespreken van de werkjes van kinderen. 

Bij het invoeren van zelfstandig werken is het belangrijk dat de leerkracht zicht houdt 
op wat er in de klas gebeurt, dat je een beeld van elk kind individueel hebt, maar ook van 
het totaalbeeld van de klas. 

Een veilig klimaat in de klas creëren. 
Ook bij het zelfstandig werken is de relatie tussen de leerkracht en de kinderen in de 
groep een belangrijk element. Zelfstandig werken vraagt een speciale houding van de 
leerkracht ten aanzien van het werken van de kinderen. 
Als eerste moet je je als leerkracht richten op de sfeer in de klas. Een prettige sfeer in 
de klas waarbij de kinderen zich goed en veilig voelen. Het is belangrijk dat de kinderen 
vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. 

Verantwoordelijkheid overdragen.
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Om zelfstandig te kunnen werken, moeten kinderen leren problemen zelf op te lossen. 
Tijdens het proces van het zelfstandig leren werken, ligt de verantwoordelijkheid in het 
begin vooral bij de leerkracht. Het is de bedoeling dat zij steeds minder aanwijzingen 
geeft en zich geleidelijk terugtrekt naar de achtergrond. De leerkracht krijgt steeds 
meer de rol van begeleider. Dit betekent dat de leerkracht ook moet durven, de 
kinderen het zelf te laten ontdekken. Je kunt het zelfstandig werken het beste 
geleidelijk invoeren, bijvoorbeeld eerst 1 periode van de dag. Later, als zowel de 
leerkracht en de kinderen eraan gewend zijn, kun je het gaan uitbreiden. 
Het doel van zelfstandig werken is dat een kind moet leren zelf problemen op te lossen 
en niet meteen naar de leerkracht gaat. 

In veel klassen, waaronder die van mijzelf, zie je dat kinderen er vanuit gaan dat de 
juf wel komt helpen en rennen ze om ieder probleempje naar je toe. Dat moeten ze 
nog leren. Ikzelf ben nu begonnen met een stoplicht. Dit systeem is erg bekend bij 
leerkrachten van zowel de onderbouw als de midden- of bovenbouw. 
In de kleuterklas leren we de kinderen dat de juf niet altijd tijd voor je heeft en 
dat je zelf problemen moet leren oplossen. 
Bij groen mag je storen en bij rood niet omdat de juf dan met een ander kindje 
bezig is. De kinderen leren elkaar verder te helpen en komen er zo achter dat ze 
niet altijd de hulp van de juf nodig hebben.
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Hoofdstuk 2. 
ICT in de basisschool. 

Bij de invoering van ICT op een basisschool is het van belang dat ik werk vanuit de 
volgende 4 punten van het model “Vier in balans”, van ICT op school. 
Door dit model te gebruiken is er een vaste structuur en komen alle belangrijke punten 
aan bod. 

(Bron: Stichting ICT op school, 2001) 

2.1 Visie op onderwijs. 
De visie op onderwijs speelt een belangrijke rol bij het opzetten van ICT op een 
basisschool. Het adaptieve onderwijs neemt een steeds belangrijkere rol in binnen het 
onderwijs. Binnen het adaptieve onderwijs is er veel ruimte om te werken met de 
computers en zal ook de meerwaarde van computers duidelijk worden. 
Zowel directie als leerkrachten staan open voor ICT toepassingen binnen hun school. 
Negen van de tien docenten vinden dat ICT een grote plaats zal moeten innemen binnen 
het onderwijs. Ondanks dat wordt er nog weinig gewerkt met de computer op scholen. 
De inzet van ICT heeft gevolgen voor de inrichting en organisatie van leerprocessen. 

Op mijn stageschool, de Egbertus te Vianen, zijn ze veel met ICT bezig. Ze proberen 
ICT te betrekken bij verschillende vakgebieden en ze proberen ook het adaptieve 
onderwijs te sturen door middel van ICT. De kinderen krijgen extra 
oefenprogramma's om op niveau te komen, de kinderen krijgen extra instructie aan 
de instructietafel waarna ze zelfstandig bijvoorbeeld spelling gaan maken op de 
computer. Er is wel verschil tussen de jongere leerkrachten en de oudere 
leerkrachten. De oudere leerkrachten gebruiken de computer vooral voor 
oefenprogramma's, voor educatieve software, terwijl de jongere leerkrachten echt
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bezig zijn met de integratie tussen ICT en andere vakken waarbij ze ook gebruik 
maken van internet en microsoft office. 
In de onderbouw werken de kinderen ook op de computer. Vaak doen ze de 
oefenprogramma‛s van edu-rom of spelletjes via Kennisnet. 
Ik ga bijvoorbeeld altijd even met een paar kinderen Paint verkennen of laat ik ze 
typen in Word. Ik heb al en keer een Sinterklaasboek gemaakt met PowerPoint en we 
maken elke week een collage van woorden en plaatjes in Word. In die collage staat 1 
beginletter centraal. Die collage komt in ons letterboek, dat weer in de leeshoek ligt. 
Zo zijn we in mijn kleuterklas al aardig op weg. Ik weet dat de andere kleuterklas 
alleen software gebruikt. 

2.2 Kennis en vaardigheden. 
De leraren beseffen dat ze te weinig kennis en vaardigheden bezitten om goed met ICT 
aan de slag te kunnen. Ze kunnen vaak wel zelf met de computer werken, maar de 
didactische aanpak ontbreekt. De meeste leraren zijn niet op de hoogte van alle 
mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs. Het goed integreren van de computer 
binnen de andere vakken is nog steeds een knelpunt. 
Leraren geven aan behoefte te hebben aan de ontwikkeling van expertise op het gebied 
van de onderwijskundige benutting van ICT. 
De leraren bedoelen hier niet alleen een cursus mee. Het gaat ook om de ontwikkeling 
van een visie op leren en het doelbewust inzetten van ICT toepassingen binnen 
leersituaties. (Bron: Stichting ICT op school, 2001) 

Zoals ik al in de vorige paragraaf beschreef, zijn de kennis en vaardigheden op mijn 
stageschool nog verschillend. De jongere leerkrachten gebruiken ICT echt als 
hulpmiddel voor het integreren en de oudere leerkrachten gebruiken software. Toch 
heb ik niet het idee dat de oudere leerkrachten behoefte hebben aan bijscholing of 
een andere manier van werken. De bovenbouw, waar de jongere leerkrachten staan 
werken heel veel met de computer, groep 3/4 werkt alleen met software, net als de 
andere kleuterklas. Alleen mijn kleuterklas integreert ICT met andere vakken, maar 
dat komt vooral dankzij mij. 
Ze zijn bij mijn stageschool van mening dat de ICT wel wordt ingehaald in de 
bovenbouw, en ik kan niet zeggen dat dat niet zo is. Maar ik vind het wel jammer dat 
er minder aandacht aan wordt besteed in de onderbouw. 

2.3 Educative software/content. 
Volgens Stichting ICT op school zijn de leerkrachten grofweg in te delen in 2 groepen: 

1. Aan de ene kant is er een groep leraren die ICT zoveel mogelijk wenst in te 
zetten voor het oefenen van leerstof en de registratie van vorderingen.  ICT 
wordt dan gebruikt ter vervanging van een bestaande werkwijze. 

2. Aan de andere kant zijn er leraren die behoefte hebben aan programmatuur 
waarmee het leerproces van de leerlingen integraal wordt ondersteund. Zij 
wensen programmatuur waarin niet alleen aandacht is voor het oefenen en 
toetsen van leerstof, maar ook andere aspecten van het leerproces worden 
ondersteund zoals planning, instructie, communicatie en informatievaardigheden.
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Er wordt hier ook wel gesproken over de elektronische leeromgeving (elo) of de 
virtuele leeromgeving (vlo). Als scholen op deze manier werken gaan ze uit van 
een andere visie op leren en onderwijzen, dan wanneer je alleen de computer 
gebruikt voor oefenstof. 

Op mijn stageschool zitten ze ongeveer in de overgang van 1 naar 2. Maar ik denk 
niet dat er echt een "elo" of een "vlo" op die school zal komen, want er is geen 
behoefte aan. De school vindt het ook nog belangrijk dat kinderen informatie leren 
zoeken uit boeken en niet alleen met internet en daar ben ik het wel mee eens. ICT 
is wel de toekomst, maar de vaardigheden om bijvoorbeeld iets op te zoeken in een 
boek zijn ook heel belangrijk. 

2.4 ICT-infrastructuur. 
Veel scholen beginnen enthousiast met de aanschaf voor ICT voorzieningen. Maar al snel 
lopen de meeste scholen tegen problemen aan die te maken hebben met de kosten en het 
gebruik van ICT voorzieningen. En als de spullen er eenmaal zijn komen er knelpunten op 
het gebied van beheer en onderhoud van de ICT voorzieningen. 

Op mijn stageschool zijn de voorzieningen best aardig geregeld. Er is ICT beheer 
doormiddel van een installateur die je kunt bellen als er wat mis is. De computers 
zijn wel wat verouderd, vooral die in de klassen. De computers herkennen geen USB 
apparatuur zoals een camera of een USB-stick. Dat maakt het werken met de 
computer wel eens lastig. 
De school heeft dit jaar wel nog veel software aangeschaft voor alle klassen. 

In de vorige paragrafen heb ik beschreven waar een school mee te maken krijgt op het 
gebied van ICT. Ik heb wat voorbeelden beschreven over mijn stageschool en de manier 
van werken met ICT. 
Ik ga nu wat dieper in op de combinatie: kleuterklas en ICT. 

2.5 Het introduceren van ICT in de kleuterklas. 
Als je als leerkracht met ICT aan de slag wilt, zul je eerst goed moeten nadenken over, 
wat je met ICT wilt bereiken en hoe je het gaat invoeren in de groep. 
Je moet bedenken hoe je de kinderen ermee wilt laten werken en wat jou begeleiding 
daarbinnen is. 
De volgende paragraaf gaat over het invoeren van de computer in een klas en de 
begeleiding die daarbij komt kijken. 

2. 5. 1  Samenwerkingsvormen en ICT.  
De plek waar de computer in de klas staat hangt af van wat je als leerkracht met de 
computer wilt bereiken. 
Wil je dat de kinderen gaan samenwerken achter de computer, dan moet je ervoor 
zorgen dat je voldoende ruimte rond de computer hebt zodat er meerdere kinderen 
tegelijk kunnen zitten.
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Als je als leerkracht de computer wilt gebruiken om presentaties mee te geven, dan 
moet je ervoor zorgen dat de computer op een plek staat zodat iedereen dat kan zien. 
Als je kinderen er individueel aan laat werken zijn deze punten minder belangrijk. Wel is 
het belangrijk dat je aan de lichtval denkt, omdat het beeldscherm in fel licht vaak 
moeilijk te zien is. 

De kinderen in mijn klas zitten vaak in tweetallen aan de computer. Ze doen meestal 
een spelletje, waarbij ze om de beurt een spelletje mogen doen. Er is geen sprake 
van samenwerken. 
Een voorbeeld van samenwerken in mijn kleutergroep is een computerhulpje. De 
kinderen kunnen altijd naar hem toe gaan als het mis gaat met de computer. Ik heb 
die jongen ook geïntroduceerd als mijn computerhulpje. Op deze manier heb ik mijn 
handen vrij en hoef ik niet telkens naar de computer te komen. 

(Kanselaar, 2004) schrijft in het tijdschrift COS, het volgende over samenwerken: 
“Samenwerken loont als de onderwijsleersituatie bij het werken en leren in een kleine 
groep zo is ingericht, dat de lerende van elkaar afhankelijk zijn voor het verwerven van 
de beoogde kennis en vaardigheden”. 
Ik denk dat je kinderen die gaan samenwerken een bepaald doel moet geven dat ze 
alleen samen kunnen behalen. Ze hebben elkaar nodig, elkaars kennis en vaardigheden. 
Kinderen kunnen elkaar stimuleren, corrigeren en van elkaar leren. 
Als je een klein groepje kinderen instrueert, kunnen zij datgene wat ze geleerd hebben 
meteen uitvoeren en dat vervolgens doorgeven aan andere kinderen. 
Een voorbeeld hiervan vond ik op de site van Keiwijs.nl  (OBD Eemland, Hogeschool 
Domstad en Gemeente Amesfoort, 2004). 

(Basisschool de Biezen, Gerard Hogerwerf, Keiwijs) 
"Paint vormen". De kinderen ontdekken vormen dankzij Paint. De kinderen krijgen 
klassikale instructie over vormen. Daarna krijgen steeds 4 kinderen instructie bij de 
computer. Twee kinderen zitten aan de computer en 2 kinderen kijken mee. Als de 
kinderen klaar zijn gaan de twee kinderen die meekeken aan de slag en mogen er 
weer 2 andere kinderen meekijken. 

Deze samenwerkingsvorm vind ik heel slim bedacht, want je houdt als leerkracht veel 
vrijheid, je hoeft het alleen aan de eerste 2 kinderen uit te leggen en de kinderen leren 
samenwerken door elkaar te helpen. 

(Oldersma, 2004) beschrijft nog een ander voorbeeld in het tijdschrift COS: 
Leerlingen van groep 3 zijn bezig met de letter ‘b‛. Met de hulp van groep 7 gaan de 
leerlingen van groep 3 een letterboek maken. Een leerling uit groep 7 wordt 
gekoppeld aan een leerling uit groep 3. Samen gaan ze foto‛s maken van dingen die 
met de letter ‘b‛ beginnen. De leerling uit groep 7 zet het in PowerPoint en de 
leerling van groep 3 spreekt de woorden in.
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Bij dit voorbeeld leren zowel de leerling uit groep 7 als uit groep 3 wat samenwerken 
inhoud, hoe je iemand begeleidt (groep 7) en wat je van elkaar kunt leren. 

In hoofdstuk 1, paragraaf 1.1.2 Samenwerkingsvormen tussen leerlingen, ging ik dieper in 
op het begrip “samenwerkend leren”. Deze manier van samenwerken zie ik redelijk terug 
in de bovenstaande voorbeelden. Hogerwerf instrueerde wel het eerste groepje en dat 
zou op de manier van samenwerkend leren kunnen. Dat geldt ook voor het tweede 
voorbeeld van Oldersma. Hier moeten de kinderen uit verschillende groepen echt goed 
kunnen overleggen, ook zijn de kinderen wat ouder, zodat er minder begeleiding van de 
leerkracht nodig is. 

Ik ben van mening dat je samenwerkend leren heel goed kunt combineren met ICT, mits 
je als leerkracht wel de nodige begeleiding kunt geven. 
Maar daarmee kom ik wel op een probleem, want je wilt ook dat de kinderen zelfstandig 
kunnen werken met de computer. 
Daar gaat de volgende paragraaf over. 

2. 5. 2 Zelfstandig werken en ICT.  
De inzet van de computer in de klas vergt veel zelfredzaamheid van de kinderen. Als de 
kinderen aan de computer werken is het uitdagender als ze het ook helemaal zelf kunnen 
bedienen. Dit betekent dat de leerkracht goede afspraken met de kinderen moet maken. 

In paragraaf 1.2 zelfstandig werken in de kleuterklas ging (Leenders, 1994) uit van 3 
belangrijke punten: 
De rol van de leerkracht bij zelfstandig werken. 
“Zelfstandig werken is namelijk werken zonder directe begeleiding van de leerkracht” 
Maar dat betekent niet dat er geen sprake is van actieve betrokkenheid en inzet van de 
leerkracht. Als leerkracht ben je bezig met het voorbereiden van zelfstandig werken, 
de uitvoering en de afsluiting. Dit geldt ook voor ICT. 
Als je wilt dat de kinderen zelfstandig met ICT aan de slag gaan moet je zorgen voor 
een veilig klimaat in de klas. De kinderen moeten zich op hun gemak voelen, ze moeten 
weten waar ze aan toe zijn en wat de regels zijn bij zelfstandig werken met de 
computer. Er moet duidelijk afgesproken zijn wie de computer aan of uit mag zetten, 
welke kinderen er aan de computer werken, werken de kinderen zelfstandig of in 
tweetallen? Naar wie ze moeten toegaan als het mis gaat en wat ze gaan doen op de 
computer. 

Bij mij in de klas is de computer een hoek. De kinderen kunnen via het planbord 
kiezen voor de computer. De kinderen zitten met z‛n tweeën achter een computer, 
(de andere computer is kapot) ze doen spelletjes of typen woorden. Pas als ik een 
project begin in de klas spreek ik met de kinderen af wie meedoet en wie wanneer op 
de computer zit. De rest van de klas kan dan even niet voor deze hoek kiezen. 
Wat ik ook in mijn eigen stageklas heb afgesproken, is dat als het mis gaat met de 
computer de kinderen eerst naar 1 jongetje in de klas gaan, hij kan het meestal wel 
verhelpen. Als het dan nog niet gaat kunnen de kinderen bij mij komen. Deze jongen
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laat het ook zien aan de andere kinderen zodat ze van elkaar gaan leren, mijn 
ervaringen zijn dat de kinderen het snel oppikken. 

Als de kinderen de regels begrijpen dan kun je de Verantwoordelijkheid overdragen. 
De kinderen moeten leren zelf problemen op te lossen. Ik heb in paragraaf 1.2 het 
voorbeeld gegeven van het “stoplicht”. Op die manier leer ik kinderen zelfstandig te 
handelen. 

Ik heb dit nog niet kunnen doen tijdens een computerproject. Meestal ging ik dan 
met de kinderen aan de slag en nam mijn mentor de klas over. Ik vind dat als je met 
z‛n tweeën voor de klas staat, je ook gebruik moet maken van elkaar. Maar ik vind 
ook dat de kinderen zelfstandig moeten kunnen werken aan een project achter de 
computer. 
Dit vergt een goede planning van de leerkracht. 

In dit hoofdstuk heb ik beschreven waar je als school allemaal mee te maken krijgt bij 
het invoeren van ICT. Ik ben dieper ingegaan op het introduceren van ICT in een 
kleuterklas, het samenwerken in combinatie met ICT en het zelfstandig werken en ICT. 
Het volgende hoofdstuk gaat over beginnende geletterdheid. 
Om antwoord te krijgen op mijn leervraag, moet ik het een en ander weten over 
beginnende geletterdheid in combinatie met ICT.
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Hoofdstuk 3. 
Beginnende geletterdheid. 

In dit hoofdstuk ga ik in op het begrip “Beginnende geletterdheid”. 
Wat is beginnende geletterdheid? Wat zijn de doelen?  Hoe begeleid je dit het beste? 
In dit hoofdstuk probeer ik antwoord te vinden op deze vragen. 

3.1 Wat is beginnende geletterdheid? 

Beginnende geletterdheid begint wanneer het kind zich gaat interesseren voor alles wat 
met letters, verhalen en dergelijke te maken heeft, (Expertisecentrum Nederlands) 
Kinderen gaan beseffen dat je met deze 'tekens' iets kan zeggen of doorgeven. Door in 
de kleuterklas een stimulerende omgeving te bieden, worden kinderen gemotiveerd te 
leren lezen. 
Er wordt soms ook wel gesproken van ‘ontluikende geletterdheid‛. Ontluikende 
geletterdheid begint echter al voordat de kinderen op school komen. 
Kinderen kunnen tenslotte bijvoorbeeld al praten. Het is beter om van “beginnende 
geletterdheid” te spreken, omdat hiermee de fase wordt bedoeld die veelal op school 
begint. Het is de fase die vooraf gaat aan het aanvankelijk lezen. 

3.2 De tussendoelen van beginnende geletterdheid. 
Voordat kinderen kunnen lezen hebben ze een lange ontwikkelingsweg afgelegd. Er zijn 
bepaalde mijlpalen te herkennen, de belangrijkste stappen in de taal- en 
leesontwikkeling. 
Het “Expertisecentrum Nederlands” heeft aan de hand van deze mijlpalen tussendoelen 
opgesteld voor kinderen van groep 1 tot 3 van het basisonderwijs. 

• Boekoriëntatie. 
De kinderen maken kennis met boeken en krijgen het inzicht van wat boeken te 
bieden hebben, ze leren ermee omgaan. 

• Verhaalbegrip. 
De kinderen gaan begrijpen waaruit verhalen zijn opgebouwd en leren wat ze 
hiermee kunnen doen. 

• Functies van geschreven taal. 
Kinderen maken kennis met communicatieve functies van geschreven taal en leren 
ermee omgaan. Ze beseffen dat geschreven taal de tijd en grenzen kan 
overstijgen. 

• Relatie tussen gesproken en geschreven taal. 
Kinderen ontdekken dat gesproken taal in schrift kan worden vastgelegd en dat 
geschreven taal kan worden uitgesproken 

• Taalbewust zijn. 
Kinderen ontdekken dat er in gesproken taal verschillende elementen te 
onderscheiden zijn: een zin bestaat uit woorden en een woord bestaat uit 
klankgroepen. Ook ontdekken zij wat rijm is
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• Alfabetisch principe. 
Kinderen ontdekken dat er een verband is tussen hoe je woorden uitspreekt en 
hoe woorden geschreven zijn. Ze ontdekken dat bij letters bepaalde klanken 
horen en bij klanken bepaalde letters horen. 

• Functioneel schrijven en lezen. 
Kinderen beseffen dat ze met geschreven taal kunnen communiceren en willen dit 
ook snel uitvoeren. 

De tussendoelen lopen door tot en met groep 3: 
• Technisch lezen en schrijven, start. 

Kinderen kennen de meeste letters en kunnen de letters fonetisch benoemen. Ze 
kunnen korte klankzuivere woorden ontsleutelen en schrijven. 

• Technisch lezen en schrijven, vervolg. 
Kinderen kunnen langere klankzuivere woorden ontsleutelen en schrijven en 
herkennen steeds meer woorden automatisch. 

• Begrijpend lezen en schrijven. 
Kinderen hebben veel belangstelling voor teksten en boeken en gebruiken 
geschreven taal als communicatiemiddel. 

Om de tussendoelen van beginnende geletterdheid te behalen, zul je als leerkracht de 
kinderen moeten stimuleren. Kinderen hebben al een grote ontwikkeling doorlopen als ze 
op school komen, maar de leerkracht zal ze verder moeten begeleiden om op een hoger 
niveau te komen. 

3.3 Hoe stimuleer je beginnende geletterdheid in de klas? 
(Janssen-Vos, 1991) beschrijft: Om kinderen voldoende te kunnen stimuleren moet je 
als leerkracht aan de volgende dingen denken: 

• Activiteiten waarbij boeken centraal staan. 
Bij alle leeftijden vormen prentenboeken en verhalen het “uitgelezen” materiaal 
voor de ontwikkeling van geletterdheid. Ze kunnen hierbij luisteren naar 
verhalen of zelfstandig bezig zijn in de boeken/luisterhoek. 
Kinderen leren hierbij ook echt een boek verkennen als ze zelf een boek mogen 
maken, ze leren begrijpen waar een boek uit bestaat en waar dat voor dient. 

• Functionele lees- en schijfactiviteiten: 
Hierbij laat je kinderen aanvoelen hoe lezen en schrijven helpen om bepaalde 
problemen op te lossen. Voorbeelden hiervan zijn: iemand feliciteren met een 
kaart, ervoor zorgen dat je iets niet vergeet, corresponderen met kinderen uit 
een andere klas of je wilt een verloren voorwerp terugvinden en maakt een 
affiche. 

• Klassikale activiteiten waarbinnen geschreven taal geïntegreerd wordt. 
Dit vindt plaats binnen kringgesprekken, versjes, liedjes en kringspelletjes. Je 
kunt hierbij stukjes inhoud visueel weergeven, dit geeft de kinderen houvast.



Hé juf, de computer heeft mijn letter! 

Kim Heijnders, 522030, Klas 4C. 22 

• Groepsactiviteiten ondersteund door schriftelijke communicatie. 
De hoeken waarin het “doen alsof” centraal staat, kunnen makkelijk aangevuld 
worden met allerlei kansen tot “lezen en schrijven”. Denk bijvoorbeeld aan een 
doktershoekje met een medicijnboek, voorschriftblaadjes en informatieboeken. 

Op mijn stage lees ik de kinderen elke dag voor, dit kan zijn uit een prentenboek, 
een voorleesboek of een gedichtenbundel. Ik wil de kinderen graag leren dat lezen 
leuk is, dat luisteren naar verhalen leuk is. De kinderen willen ook graag zelf 
“voorlezen”. De meeste kinderen vertellen dan zelf het verhaal bij de plaatjes, maar 
ik heb ook al 1 meisje in de klas dat kan lezen op AVI 2 niveau. Dus zij loopt al ver 
vooruit op de rest van de kinderen. 
De kinderen zijn ook veel bezig met letters. Elke 2 weken staat er 1 letter centraal. 
De kinderen nemen spullen mee die met die letter beginnen en we maken een 
letterboek, met tekeningen en uitgeknipte letters uit tijdschriften. 
De poppenhoek verandert vaak van naam, waardoor het een heksenhoek, 
sinterklaashoek of een winkel wordt. Daarin zijn de kinderen bezig met schriftelijke 
communicatie. De kinderen hebben door dat als je iets opschrijft, je het later weer 
kunt lezen, of het aan iemand kunt geven. 
Ik denk dat de kinderen in mijn groep al veel gestimuleerd worden op het gebied van 
beginnende geletterdheid. Maar om het nog verder uit te breiden en het nog 
uitdagender te maken wil ik de computer erbij betrekken. 

3.4 Leiding en begeleiding op het gebied van beginnende geletterdheid. 
Hoe kunnen leerkrachten sturing geven aan activiteiten van kinderen op het gebied van 
geletterdheid? 
In vrije situaties, waarin kinderen zelf lees- en schrijfactiviteiten kunnen ondernemen, 
ben je op de achtergrond aanwezig. 
Je bepaalt de inrichting van de hoeken en de keuze van materialen en middelen. 
Vrije activiteiten binnen een rijk ingericht lokaal en vanuit een gevarieerd en levendig 
activiteitenaanbod, zijn heel belangrijk voor kinderen. Ze kunnen hun geletterdheid 
verder ontwikkelen. 

(Janssen-Vos, 1991) beschrijft de volgende voorwaarden voor de leerkracht: 
Model zijn: 

De taal die je gebruikt is grammaticaal juist, goed uitgesproken en niet te 
gemakkelijk. 
Ook met geschreven taal en boeken ben je een voorbeeld. Je schrijft duidelijk, goed 
leesbaar en verzorgd. Met eigen boeken en boeken van de kinderen ga je om zoals je 
wilt dat de kinderen het ook doen. 

Aandacht en waardering tonen: 
• Je neemt de activiteiten van de kinderen serieus, je praat erop door en zorgt 

voor verdieping. 
• Je laat merken dat lezen en schrijven belangrijk zijn, maar niet belangrijker dan 

bijvoorbeeld buitenspelen. 
• Je toont geduld voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.



Hé juf, de computer heeft mijn letter! 

Kim Heijnders, 522030, Klas 4C. 23 

Het hoort erbij, maar moet niet: 
Je voorkomt dat de kinderen zich verplicht voelen deel te nemen aan lees- en 
schrijfactiviteiten waaraan ze  geen betekenis kunnen geven, waardoor ze niet 
geboeid worden.. 
Verplichte deelname kan dan een belemmering van de ontwikkeling van de 
geletterdheid betekenen. 

Zoals ik in de vorige paragraaf beschreef zijn we in mijn stageklas veel met letters 
bezig. We bieden de kinderen veel aan, maar er wordt niet van de kinderen verwacht 
dat ze altijd mee doen, vooral de jongere kleuters niet. Ik ben van mening dat je elk 
individueel kind zijn eigen ontwikkeling moet laten doorlopen. Niet elk kind is er al 
aan toe. We merken wel dat alle kinderen, ook de jonge kleuters het leuk vinden om 
spullen mee te nemen voor de “letter van de week”, daar zijn ze trots op en dat 
willen ze graag laten zien. Op die manier worden ze er toch al een beetje bij 
betrokken. En zolang kinderen het leuk blijven vinden, zal ik het aanbieden. 

3. 4. 1  Begeleiding.  
Je lokt in de eerste plaats lees- en schrijfactiviteiten uit door de inrichting van het 
lokaal. Wanneer kinderen dan aan het lezen en schrijven slaan, ben je gericht op de 
verbreding en verdieping van deze activiteiten: 
Voordoen 
Je geeft het voorbeeld aan de kinderen en zij doen het na. Denk hierbij aan spelletjes 
in de kring die met geletterdheid te maken hebben. 
Samendoen 
Je gaat samen met een kind of met een groepje kinderen aan de slag met het bekijken 
van een boek of het uitvoeren van een spel. 
Dialogen en interactie 
Je stimuleert de dialogen en interactie door kinderen uit te lokken. Een voorbeeld 
hiervan een winkelhoekje. Je zorgt als leerkracht ervoor dat er genoeg materialen zijn 
die kinderen stimuleren tot spel. Je kunt ervoor kiezen om allemaal nieuwe spullen in de 
hoek te leggen of je legt elke dag weer wat nieuws neer zodat de nieuwsgierigheid van 
de kinderen wordt opgewekt. 

3. 4. 2 Observeren.  
Als ik in het praktijkgedeelte 3 activiteiten ga ontwerpen wil ik wel kunnen nagaan of de 
activiteiten geschikt zijn en of de kinderen het leuk vinden om te doen. 
Om te kunnen observeren of een kind al bezig is met beginnende geletterdheid 
beschreef (Janssen-Vos, 1991) de volgende observeer punten: 
Observeren: voortgang en vervolg. 

• Heeft het kind echt interesse voor lees- en schrijfactiviteiten? 
• Kiest het kind zelf voor lees- en schrijfactiviteiten? 
• Vindt het kind het leuke activiteiten, is er enthousiasme? 
• Vindt het kind het fijn om voorgelezen te worden?
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In mijn klas heb ik nooit specifiek naar een kind gekeken met betrekking tot 
beginnende geletterdheid. Ik kan wel algemeen zeggen dat de kinderen het leuk 
vinden om voorgelezen te worden. Zowel uit prentenboeken als uit 
voorleesboeken. Er wordt vaak om gevraagd, of als er 1 verhaal af is willen ze 
vaak nog een verhaaltje. Het komt ook voor dat ik met 2 kinderen in de leeshoek 
zit en even een verhaaltje voorlees. De kinderen vinden het fijn om even rustig te 
luisteren naar een verhaal. 
Er zijn veel kinderen die vaak voor een lees en/of schrijfactiviteit kiezen, maar 
er zijn ook kinderen die dat niet doen. Vaak zijn dit de jonge kleuters, die er ook 
nog helemaal niet aan toe zijn. 

Hetzelfde beschreef (Janssen-Vos, 1991) voor een activiteit. Is de activiteit die je 
hebt gemaakt voor de kinderen wel geschikt? Vinden de kinderen het wel leuk en 
bevorder je de beginnende geletterdheid? 
Kwaliteit van de activiteit. 

Op welke manier is het kind bezig met de activiteit? 
• Activiteit en initiatief ontplooien 
• Plezier beleven 
• Intensief bezig zijn 
• Spelen of werkelijk lezen/schrijven 
Levert de activiteit een bijdrage aan de bedoelingen die we hebben met de 
basisontwikkeling? 
• Inzicht krijgen in de betekenis van gedrukte en geschreven taal, symboolbewust 

zijn 
• Nieuwsgierig worden om zelf te leren lezen en schrijven 
• Begrijpen van verhalen, samen lezen van boeken, vasthouden van informatie uit 

boeken, navertellen van hoofdlijnen. 
• Motorisch vaardig worden om zelf te leren schrijven 
Laat de activiteit zien dat het ontwikkelingswaarde heeft: 
• Verandert de activiteit van spelen dat je kunt lezen en schrijven, naar werkelijk 

lezen en schrijven? 
• Gebruikt het kind meer en meer taal om te redeneren, ook over tekenen. 
• Ontwikkelt het kind inzicht in betekenis van gedrukte of geschreven taal, 

doorziet het de relatie tussen gedrukte en gesproken taal? 

Deze kijkpunten kan ik gebruiken voor mijn praktijkgedeelte. Ik kan zo goed 
nagaan of de activiteit wel geschikt zal zijn en of de kinderen het leuk zullen 
vinden. Na afloop kan ik dan zien of ik gelijk had of niet.
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3.5 ICT voorbeelden uit de praktijk. Keiwijs. 
Uit verschillende bronnen bleek dat er al veel lessen zijn bedacht en opgezet voor 
kleuters. 
Op de internetsite van keiwijs.nl (OBD Eemland, Hogeschool Domstad en Gemeente 
Amersfoort, 2004) staan verschillende goede voorbeelden, ik heb de meest bruikbare 
eruit gehaald: 
Ik beschrijf hierbij eerst het voorbeeld, dan de tussendoelen van beginnende 
geletterdheid en daarna geef ik mijn eigen mening over het voorbeeld. 

• "Digi foto's uitgangspunt tot gesprek...." Dit project gaat over Beginnende 
geletterdheid. De kinderen maken foto's van dingen die beginnen met de letter 
die centraal staat. Deze foto's worden in een PowerPoint  gezet en 
gepresenteerd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geluid en het is niet duidelijk 
hoeveel er geholpen wordt bij het maken van de presentatie. 
(Basisschool de Biezen, Gerard Hogerwerf) 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen krijgen door wat de functie van geschreven taal is en leren 
hiermee omgaan. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen krijgen door dat wat ze zeggen vastgelegd kan worden op de 
computer en dat dat weer gelezen kan worden. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen krijgen door dat wat ze in PowerPoint hebben gezet 
overgebracht kan worden op de andere kinderen 

Vanuit mijn eigen ervaringen kan ik zeggen dat je dat goed moet begeleiden. 
Het eerste groepje wordt intensief begeleid en de groepen daarna worden 
geholpen door de kinderen die het al gemaakt hadden. Dat kinderen elkaar verder 
helpen vind ik een goed idee, alleen ik weet zelf niet hoe goed kinderen met 
materialen als de digitale camera om kunnen gaan, zonder de begeleiding van een 
leerkracht. Je zal de kinderen toch goed in de gaten moeten houden. 

• "Woordenboek", is een voorbeeld waarbij je de taalachterstand van allochtone 
leerlingen kan verkleinen. De school maakt een woordenboek met zowel de Turkse 
als de Nederlandse woorden, erboven staat een foto. 
(De Bilalschool, Jeroen Slee.) 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen leren wat de functie is van geschreven taal, ze zien dat ze via 
PowerPoint kunnen laten zien hoe je het woord in Nederlands of Turks 
schrijft. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
Ze zien dat de woorden kunnen worden vastgelegd op de computer. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
Ze kunnen die woorden overbrengen aan anderen die de PowerPoint zien.
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Ik denk dat het idee heel geschikt is voor allochtone kinderen. Ik heb zelf ook 2 
jaar stage gelopen op zwarte scholen en daar werd altijd veel aandacht besteed 
aan woordenschat. Deze opdracht is niet echt geschikt voor mijn stageklas, de 
kinderen hebben geen taalachterstand. Je kan er wel voor kiezen om de woorden 
die bij de methode horen te gaan gebruiken. In die methode (Schatkist) staan 3 
niveaus van woorden die kinderen moeten beheersen. Je kunt de oudere kleuters 
een diavoorstelling laten maken voor de jongere kleuters, zodat zij die woorden 
ook leren begrijpen. 

• "Dromen", is een voorbeeld van Tutorleren. De kleuters worden gekoppeld aan 
iemand uit groep 8.  Ze vertellen hun droom en maken er een tekening over. 
Degene uit groep 8 maakt een foto van de kleuter. (Basisschool de Drieslag, Karin 
Heusdens) 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen begrijpen dat hun verhaal wordt opgeschreven en getekend in 
paint zodat iedereen dat kan zien. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen zien dat hun verhaal wordt vastgelegd door iemand anders. 

Het nadeel van dit project is, dat degene uit groep 8 nu al het computerwerk 
doet, de kleuter wordt er niet meer bij betrokken. Ik zou juist de kleuter ook 
een foto laten maken van degene uit groep 8 en ze dan samen de opdracht laten 
uitwerken op de computer. Degene uit groep 8 begeleidt de kleuter hierbij. 

• "Seizoenenboek", beeldverhaal in PowerPoint. De kleuters maken met behulp van 
de bovenbouw een seizoenenboek over alle seizoenen. Ze fotograferen en de 
bovenbouw werkt het uit. 
(Hoeveschool dr. M.v.d, Manon Lindenhovius) 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kleuters kunnen zien dat hun foto en woord worden verwerkt in 
PowerPoint. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
Ze zien dat hun woord wordt getypt. 

Ook bij dit project wordt de uitwerking overgelaten aan de bovenbouw. Ik zou 
ervoor kiezen, of de kleuters erbij te betrekken, of het alleen met de kleuters 
te doen. De kleuters kunnen zien dat hun foto en woord worden verwerkt in 
PowerPoint. Als ze dat zelf mochten doen onder begeleiding, dan beseffen ze 
denk ik meer het doel ervan. 
Ik zou eerst met de kinderen bespreken waar ze bijvoorbeeld aan denken bij het 
seizoen lente, die woorden opschrijven en die dingen fotograferen of opzoeken 
op internet. Dan zou ik onder begeleiding de foto's in PowerPoint zetten en er 
eventueel geluid bij voegen. Ook zou ik elk seizoen 1 boek maken, en niet 1 groot 
boek over alle seizoenen.
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• "Zoektocht naar letters" is een voorbeeld van een letterboek in Word. De foto's 
worden in Word gezet en met behulp van praatballonnetjes worden de woorden 
erbij gezet. 
(Basisschool de Horizon, Arco van Houwelingen) 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen zien dat hun woorden worden vastgelegd in Word als een 
stripverhaal 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen krijgen door dat wat ze zeggen vastgelegd kan worden op de 
computer en dat, dat weer gelezen kan worden. 

Ik vind dit een goed idee omdat er nu eens gebruik wordt gemaakt van Word i.p.v. 
PowerPoint. Het is een idee waar ik zelf niet zo snel aan zou denken, omdat ik 
altijd snel overstap naar PowerPoint voor de uitwerking. Maar met deze 
uitwerking zou je een stripboek kunnen maken. Het is ook leuk voor kinderen om 
een boek te maken dat ze daadwerkelijk kunnen vasthouden en bekijken. 

• "Verhalen presenteren", is een voorbeeld van een beeldverhaal van lego. (denk 
maar aan de kleipoppetjes- films) De kinderen bewegen de poppetjes telkens een 
stukje, dan krijg je bijna een echte film. 
(De Michael school, Marcel van Keken.) 
Tussendoelen: 
Verhaalbegrip: 
De kinderen leren een verhaaltje te verzinnen en dat uit te beelden. De 
kinderen leren hierbij hoe een verhaal is opgebouwd. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen leren dat hun zinnen worden vastgelegd in PowerPoint zodat 
het een goed verhaal wordt. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen leren dat ze hun verhaal aan anderen kunnen laten zien. 

Het is een goed idee om kinderen verhaalbegrip bij te brengen. De kinderen zijn 
bewust bezig een verhaal op te zetten en weten dat de andere kinderen het later 
kunnen bekijken. Je kunt de kinderen een eigen verhaal laten maken of je speelt 
een prentenboek na, zodat je wat meer houvast hebt. Ik denk dat kinderen erg 
trots zullen zijn als ze dit mogen maken en laten zien.
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3. 5. 1  ICTvoorbeelden uit de praktijk.  “Good practise”.  
(Brugmans, 2000) heeft tien voorbeelden van good practise beschreven. Ik heb de 
voorbeelden eruit gehaald die ik eventueel kan gebruiken. 

• “De klassenkrant” door basisschool de Rolpaal. Met de kleuters maken zij elke 
week een klassenkrant. De kleuters mogen zelf de naam van de krant  bedenken. 
Er worden elke maandag 4 kinderen gekozen voor de redactie van de krant, zij 
mogen die week een tekening maken over een gebeurtenis van die week. De 
leerkracht typt er een tekst bij, of het kind doet dit al zelf. Aan het einde van 
de week print de leerkracht de krant uit en krijgt iedereen een krant mee naar 
huis. 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen komen te weten wat een krant is en waar die voor dient. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen komen erachter dat hun verhaal opgeschreven kan worden. 
Taalbewust zijn: 
De kinderen komen te weten waaruit zinnen en woorden bestaan, omdat ze 
het zelf (deels) typen 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen leren dat hun verhaaltjes worden gelezen door anderen. 

Bij dit voorbeeld leer je de kinderen heel direct wat een krant is en hoe die in 
elkaar zit. Erg leuk voor een project over de krant, maar je kan het natuurlijk 
ook het hele jaar doen. Je zou het ook nog kunnen uitbreiden door kinderen 
foto‛s te laten maken voor de krant. 

• “De logeerbeer” door de Rijkkramerschool. De kinderen van groep 3/4 hebben 
een beer in de klas die steeds bij iemand mag gaan logeren. De gebeurtenissen 
worden door de kinderen in een e-mail opgestuurd naar de school. 
Tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen leren dat hun verhaal kan worden vastgelegd. 
Verhaalbegrip: 
De kinderen kunnen vertellen over een gebeurtenis. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen beseffen dat wat opgeschreven is, ook weer kan worden 
gelezen. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
Het geschreven stukje wordt voorgelezen aan de hele klas. 

In mijn kleutergroep hebben we “kleine haas”, die gaat ook altijd mee logeren. De 
moeders schrijven in het schriftje de gebeurtenissen op. Je zou dit ook om 
kunnen zetten in ICT en e-mail, maar ik weet niet of dat een echte meerwaarde 
geeft aan het idee. Ook hebben niet alle ouders internet en vind ik het schriftje 
persoonlijker omdat er ook foto‛s bij worden geplakt.
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3. 5. 2 Overeenkomsten en verschillen.  
De praktijksituaties die ik heb beschreven, hebben een aantal overeenkomsten als je 
kijkt naar de tussendoelen. 
Een tussendoel dat vrijwel in alle voorbeelden naar voren kwam is: Functies van 
geschreven taal. De kinderen konden zien dat het werk dat zij verrichten, opgeschreven 
kan worden. En zo kom je op het volgende tussendoel: relatie tussen geschreven en 
gesproken taal, de kinderen begrijpen dat wat ze zeggen, opgeschreven kan worden en 
dat het bewaard kan worden zodat anderen kinderen het later kunnen bekijken. 
Ook het tussendoel Functioneel schrijven en lezen kwam bij veel voorbeelden naar 
voren. De kinderen krijgen door wat je kunt doen met geschreven taal, je kunt er een 
verhaal van maken, een krant, een tekening. 

Toch waren er ook nog een aantal verschillen. Er zijn wel een paar doelen die ik niet kan 
plaatsen omdat dat niet beschreven is in de praktijksituaties. Zoals: Alfabetisch 
principe, het zal best kunnen dat de kinderen tijdens deze activiteiten erachter komen 
hoe je woorden uitspreekt en opschrijft. Maar daarvoor moet ik meer weten over de 
begeleiding en de mate waarin de kinderen zelf aan de slag zijn. Bij veel situaties waren 
het oudere kinderen of volwassenen die de uitwerking helemaal deden, zonder de 
kinderen. Dat vind ik jammer, want er zijn best mogelijkheden en die hebben ze nu laten 
liggen. 
Dit geldt ook voor Taalbewustzijn, die kon ik maar bij 1 situatie plaatsen, terwijl het 
misschien ook bij andere situaties voorkwam. 
Boekoriëntatie heb ik ook niet kunnen plaatsen, omdat de kinderen nergens kennis 
hebben kunnen maken met boeken. Het kan natuurlijk wel dat de kinderen dat doel al 
beheersten. In veel gevallen zal dit ook zo zijn, want kinderen worden vrijwel elke dag 
voorgelezen uit boeken en maken kennis met boeken in de leeshoek. 

De praktijkvoorbeelden die ik zelf het leukste en het beste vond zijn: 
• De klassenkrant, zelf een kleuterkrant maken met de kinderen. 
• Verhalen presenteren, een beeldverhaal met lego of ander materiaal. 
• "Seizoenenboek", beeldverhaal in PowerPoint. 

In het volgende hoofdstuk ga ik deze voorbeelden uitwerken om te kunnen uitvoeren in 
mijn eigen stageklas. 
Ik gebruik hiervoor de opgedane kennis van de voorgaande hoofdstukken.
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Hoofdstuk 4. 
Praktijkvoorbeeld: de Egbertusschool. 

4.1 De beginsituatie. 
De Egbertusschool is een Katholieke basisschool met 75 leerlingen. Het is een kleine 
school midden in het centrum van Vianen. De kinderen die hier naar school gaan zijn 
vrijwel allemaal autochtoon, er is zover ik weet maar 1 allochtoon jongetje op school. 
De kinderen komen uit gezinnen waarvan veel ouders beide een baan hebben. 
De ouders zijn erg betrokken bij de school, er wordt veel georganiseerd door de 
oudercommissie en er staan altijd ouders klaar om te helpen in de klas. 
De school is bezig met adaptief onderwijs, ze werken al met een instructietafel en ze 
werken veel met computers. Vooral in de bovenbouw. De kinderen werken hier met 
oefenprogramma‛s voor rekenen en taal. Ook maken ze werkstukken op de computer en 
gebruiken hiervoor internet. 
Mijn kleuterklas heeft 25 kinderen. Dit zijn kinderen van groep 1 en 2 en kinderen van 
groep 0, de “wenners”. 
Het zijn allemaal autochtone kinderen. De meeste kinderen hebben op een 
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten, waardoor ze wel wat gewend zijn als ze 
voor het eerst op school komen. Ze hebben een goede woordenschat en zijn ook al volop 
bezig met letters, vooral de kinderen van groep 2. 
De kinderen die meedoen met mijn 3 activiteiten komen zowel uit groep 1 als groep 2. 
het zijn kinderen die graag mee willen doen en zelf ook bezig zijn met beginnende 
geletterdheid. 
Ik heb ervoor gekozen dat de kinderen gaan leren zelfstandig en samen te werken. Dit 
geldt zowel voor de kinderen uit het activiteitengroepje als de rest van de klas. 
De rest van de klas moet leren dat ik bezig kan zijn met een paar kinderen en een 
groepje kinderen moet zelfstandig kunnen werken met de computer, waarbij ze gaan 
samenwerken. 

4.2 De gekozen praktijk uitwerkingen. 
Ik deze paragraaf ga ik 3 activiteiten voor de praktijk uitwerken. 
Ik heb gekozen voor 3 totaal verschillende activiteiten, waarbij de kinderen met 
verschillende materialen gaan werken. 
De volgende activiteiten ga ik uitwerken: 

• De klassenkrant, zelf een kleuterkrant maken met de kinderen. 
• Verhalen presenteren, een beeldverhaal met lego of ander materiaal. 
• "Seizoenenboek", beeldverhaal in PowerPoint. 

Bij alle activiteiten betrek ik de informatie die ik in de vorige hoofdstukken heb 
vergaard.
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4. 2. 1  De klassenkrant,  zelf een kleuterkrant maken met de kinderen.  
Bij deze opdracht ga ik met een groepje kinderen een klassenkrant maken. Ieder kind 
mag een klein stukje schrijven voor de krant en er een tekening bij maken in Paint. 
Het is een activiteit die meerdere malen per jaar herhaald kan worden. 
De tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen komen te weten wat een krant is en waar die voor dient. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen komen erachter dat hun verhaal opgeschreven kan worden. 
Taalbewust zijn: 
De kinderen komen te weten waaruit zinnen en woorden bestaan, omdat ze het zelf 
(deels) typen 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen leren dat hun verhaaltjes worden gelezen door anderen. 
De introductie. 
De introductie vindt plaats in de kring. Ik bespreek met de kinderen wat een krant is, 
waar die uit bestaat en voor wie die bestemd is. Ik neem een echt exemplaar mee en 
stel aan de hand ervan vragen over de lay-out. 
Ik stel de kinderen de vraag of er ook een krant bestaat voor kleuters. 
Ik stel ook de vraag of de kinderen zelf een krant zouden willen maken met de 
computer. Ik verwacht hier veel enthousiasme op, omdat ik weet dat de kinderen graag 
met de computer werken en omdat de kinderen graag hun eigen verhaal vertellen. 
We bedenken met alle kinderen een naam voor onze krant en ik kies de kinderen die als 
eerste met mij mogen gaan werken. 
Aan de slag. 
Ik ga steeds met 6 kinderen aan de slag. Ieder kind mag op een andere dag zijn of haar 
verhaal vertellen, zodat ik het kan typen. er zijn kinderen die al een beetje kunnen lezen 
en schrijven, zij mogen proberen zelf woordjes te typen. Daarna maken de kinderen een 
tekening in Paint bij het verhaal. 
Het programma Paint is bekend bij de kinderen. 
De kinderen vertellen mij eerst even kort welk verhaal ze willen vertellen en wat ze gaan 
tekenen. Dit noteer ik. 
Samenwerken. 
Daarna ga ik met 2 kinderen aan de slag. Ik leg 1 kind kort uit hoe Paint werkt, het 
andere kind kijkt mee. Het eerste kind maakt zijn tekening en het tweede kind kijkt nog 
mee. Is het eerste kind klaar, sla ik de tekening op en mag het volgende kind gaan 
tekenen. Een derde kind kijkt mee en krijgt uitleg van het tweede kind. 
De samenwerkingsvaardigheden die hier aan bod komen zijn: 
De kinderen kijken elkaar aan en zijn vriendelijk tegen elkaar. 
De kinderen helpen elkaar door uitleg te geven. 
Het kind dat meekijkt luistert naar de andere en stelt eventueel vragen. 
Ieder kind weet wie hij/zij verder moet helpen en doet dit ook… 
Degene die aan de computer zit helpt de ander verder door uitleg te geven.
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Zelfstandigheid. 
Door deze manier van samenwerken zijn de kinderen zelfstandig bezig met de computer. 
Het enige wat de leerkracht moet doen is opslaan, dat laat ik liever aan de leerkracht 
over. 
Terwijl ik bezig met het groepje en het eerste kind, moet de rest van de klas 
zelfstandig werken. Ik gebruik dan het stoplicht dat op rood staat, dan mag de rest mij 
niet storen. 
Afsluiting. 
Als alle kinderen hun tekening af hebben mogen ze om de beurt aan mij hun verhaal 
vertellen. Ik typ het voor de kinderen in Word en zet het plaatje erbij. 
Ik laat de kinderen wel de titel van het verhaal typen en hun eigen naam. Op die manier 
probeer ik ze er bij te betrekken en hebben ze het idee dat ze zelf ook getypt hebben. 
De uitgave. 
Als alle kinderen geweest zijn zorg ik ervoor dat alles bij elkaar komt en dat het 
uitgeprint wordt. Ik voeg het bij het weekbulletin van de school en zo krijgt ieder een 
eigen exemplaar. 
Materiaal: 

• Een echte krant. 
• Een computer 
• Een diskette 

• Programma: Paint en Word 
• Een printer 

4. 2. 2 Verhalen presenteren,  een beeldverhaal met lego of ander materiaal.  
Bij deze opdracht ga ik met een groepje kinderen een beeldverhaal maken met materiaal 
uit de bouwhoek. De kinderen bedenken zelf een verhaal of spelen een verhaal uit een 
boek na. 
De tussendoelen: 
Verhaalbegrip: 
De kinderen leren een verhaaltje te verzinnen en dat uit te beelden. De kinderen leren 
hierbij hoe een verhaal is opgebouwd. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen leren dat hun zinnen worden vastgelegd in PowerPoint zodat het een goed 
verhaal wordt. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen leren dat ze hun verhaal aan anderen kunnen laten zien 
De introductie. 
Als introductie lees ik een willekeurig verhaal voor. Na het verhaal vraag ik de kinderen 
wie er allemaal in voorkwamen en wat er gebeurde. 
Ik vraag de kinderen of je het verhaal ook met spullen kunt uitbeelden. Wat heb je daar 
dan allemaal voor nodig? 
De kinderen mogen wat spullen pakken die klaarliggen en mogen proberen het ter plekke 
na te spelen. Dit zal nog best moeilijk zijn. 
Ik vertel dat het jammer is dat we het niet nog een keer kunnen bekijken, ik vraag of 
iemand een mogelijkheid weet om het verhaal te “bewaren”. Er zullen misschien kinderen 
komen met filmen, maar ik hoop ook met fotograferen.
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Dan kan ik gaan vertellen dat een groepje kinderen met mij een verhaal gaan uitbeelden 
en fotograferen. Dat komt op de computer met tekst erbij. Zo maken we een soort 
prentenboek op de computer. 
Aan de slag. 
Ik kies 4 kinderen die mee mogen doen. Ik denk dat dit kinderen van groep 2 zullen zijn 
omdat ze al een beetje moeten kunnen overleggen en samenwerken. 
We bedenken eerst een kort verhaal, met de personages en gebeurtenissen. Dit overleg 
begeleid ik. Ik wil ervoor zorgen dat de kinderen samen tot een verhaal komen door 
samen te overleggen. 
Samenwerken. 
Daarna vertel ik dat de kinderen de taken moeten verdelen. Welke taken zijn er 
allemaal? 

• Fotograaf. 
• Het verhaal uitbeelden 
• Het verhaal in PowerPoint zetten en typen. 
• Het verhaal inspreken 

Het kan zijn dat alle kinderen alles wel een keer willen doen, dan gebeurt alles om de 
beurt. Het kan ook zijn dat de kinderen echt een voorkeur hebben voor een taak. Ik laat 
deze keuze aan de kinderen. 
Dan moeten alle spullen worden gezocht en neergezet. 
De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: 
De kinderen kijken elkaar aan tijdens het overleg en zijn vriendelijk tegen elkaar. 
De kinderen durven hun eigen verhaal/idee naar voren te brengen in de groep. 
Alle kinderen krijgen een taak. 
Kinderen laten elkaar uitpraten, geven elkaar complimenten. Ze moedigen elkaar aan en 
accepteren de inbreng van andere kinderen 
De kinderen kunnen luisteren naar elkaar, herhalen wat de ander zegt en reageren op 
elkaar. De kinderen kunnen elkaar vragen stellen. 
De kinderen zitten in een vast groepje. Ze delen de digitale camera en maken het 
beeldverhaal helemaal af. 
De kinderen kunnen mij om hulp vragen. Ze helpen ook elkaar met het neerzetten van 
spullen en de bediening van de camera. 
Zelfstandigheid. 
Op papier tekenen we de scènes een beetje uit. Ik probeer de kinderen nu zoveel 
mogelijk zelfstandig het verhaal te laten uitbeelden en fotograferen. 
Ik blijf in de buurt en stel eventueel vragen of geef adviezen voor een goed verloop. 
Afsluiting. 
Als alle foto‛s gemaakt zijn zet ik ze op mijn laptop. Deze fase moet ik weer wat meer 
begeleiden. Ik zet de foto‛s in PowerPoint en lees de tekst voor die erbij moet. Het kind 
typt de zin en spreekt eventueel de zin ook in. Dit kan alleen in een andere ruimte dan 
het klaslokaal. Ik kies ervoor om even apart met het kind te gaan zitten en dat mijn 
mentor de klas overneemt. Ik vind dat het inspreken een meerwaarde geeft aan het 
verhaal omdat de kinderen het dan zelfstandig kunnen bekijken en beluisteren. 
Als het verhaal af is bespreek ik met de kinderen het resultaat en het samenwerken. 
Hoe vinden ze het boek geworden? Hoe ging het samenwerken? Hoe ging het met de
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taakverdeling? Op deze manier heb ik alle punten van het samenwerkend leren in deze 
activiteit naar voren gebracht. 
Als afsluiting laten de kinderen hun verhaal zien aan de andere kinderen. Ook zet ik mijn 
laptop op een tafel zodat de ouders het verhaal kunnen bekijken. 
Materiaal: 

• Materiaal uit de bouwhoek 
• Digitale camera 
• Een laptop 

• PowerPoint 
• Een verhaallijn 

4. 2. 3 "Seizoenenboek",  beeldverhaal in PowerPoint.  De kleuters maken een 
seizoenenboek over de lente.  
Bij de opdracht ga ik met de kinderen op zoek naar voorbeelden van de lente. Dit doen 
we op internet. We zoeken plaatjes en zetten die in PowerPoint. De kinderen typen het 
woord erbij en spreken dit ook in. Zo krijg je een digitaal Lenteboek. 
De tussendoelen: 
Functies van geschreven taal: 
De kleuters kunnen zien dat hun plaatje en woord wordt gemaakt in PowerPoint. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
Ze zien dat hun woord wordt getypt. 
De introductie. 
De introductie is in de kring. Ik vraag de kinderen hoe je kunt zien dat het lente wordt. 
De kinderen noemen verschillende voorbeelden. 
Ik vertel dat ik de voorbeelden in een boek wil zetten, in een boek op de computer. 
Er gaan 4 kinderen met mij een boek maken op de computer. Ik wil hierbij ook de 
jongere kleuters betrekken, die dat graag willen. 
Aan de slag. 
Ik ga eerst met de 4 kinderen aan een tafel zitten. Elk kind geeft 3 voorbeelden van de 
lente, ik schrijf dit op. 
De kinderen gaan nu om de beurt met mij achter de computer op zoek naar 3 plaatjes, 
van de woorden die zij bedacht hebben. We maken meteen 3 bladzijdes per kind. Het 
kind mag zelf het woord typen in de PowerPoint, zelf de kleur van de achtergrond kiezen 
en zelf een plaatje kiezen op internet. De handelingen voer ik zelf uit, omdat die gewoon 
nog te moeilijk zijn voor kleuters. 
Ik verdeel deze opdracht over 4 dagen, waarbij elke dag 1 kind aan bod komt. Anders 
ben ik te lang bezig en kan de rest van de klas mij wel erg lang niet storen. 
Samenwerken. 
Het samenwerken komt in deze activiteit niet naar voren. De kinderen werken alleen 
samen met mij en niet onderling. 
De samenwerkingsvaardigheden die aan bod komen zijn: 
De kinderen luisteren naar elkaar. 
De kinderen brengen zelf 4 woorden over de lente in de groep. 
De kinderen luisteren naar elkaar. Het herhalen en reageren op elkaar laat ik nog even 
achterwege, omdat de kinderen deze vaardigheden nog niet beheersen, omdat het hele 
jonge kinderen zijn.
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De kinderen blijven in het vaste groepje en werken ieder hun eigen 4 woorden uit in 
PowerPoint. 
De kinderen krijgen hulp van mij. Verder helpen ze elkaar met het bedenken van 
"lentewoorden". 
Zelfstandigheid. 
De opdracht vergt zelfstandigheid van de rest van de klas. Met behulp van het stoplicht 
mogen zij mij niet storen terwijl ik bezig ben met het groepje kinderen. 
Afsluiting. 
Als afsluiting krijgen alle kinderen de gelegenheid de PowerPoint te bekijken. Ik zet 
mijn laptop op een tafel zodat de ouders ook even kunnen kijken. 
Materiaal: 

• Woorden over de lente 
• Een computer 
• Internet 
• PowerPoint 

• Diskette 
• Laptop voor presentatie aan 

ouders 

4.3 De evaluatie van de lessen. 
In deze paragraaf evalueer ik de lessen die ik heb uitgevoerd in mijn stageklas. 
ik kijk naar de volgende punten: 

• De tussendoelen van beginnende geletterdheid. 
• Het samenwerken 
• Het zelfstandig werken 
• De kwaliteit van de activiteit. Dit wordt eerder beschreven in hoofdstuk 3. 

(Janssen-Vos, 1991) 

4. 3. 1  De klassenkrant,  zelf een kleuterkrant maken met de kinderen.  
Zijn de tussendoelen van beginnende geletterdheid behaald? 
Functies van geschreven taal: 
Tijdens de introductie heb ik met de kinderen de functie van een krant besproken. We 
hebben de lay-out besproken en de doelgroep. 
De kinderen kwamen erachter dat er nieuws in een krant staat, bij de koppeling naar hun 
eigen kleuterklas konden ze al verschillende gebeurtenissen van kinderen benoemen die 
eventueel in de krant konden staan. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen kwamen erachter dat hun verhaal/ervaring opgeschreven kan worden. Dit 
bleek vooral toen de tekening af was en we de krant gingen typen. De kinderen zagen 
hun verhaal verschijnen op het beeldscherm en typten (deels) zelf de tekst. 
Taalbewust zijn: 
De kinderen komen te weten waaruit zinnen en woorden bestaan, omdat ze het zelf 
(deels) typen. De meeste kinderen hebben de titel en hun naam getypt, ze gaven dan ook 
aan dat ik de rest mocht doen. Maar bij 1 meisje heb ik minder gedaan, omdat ik weet 
dat ze al kan lezen en schrijven. Dus we hebben toen samen de zinnen bedacht en zij 
heeft het getypt. Het was erg leuk dat ik met deze opdracht de kinderen op hun eigen 
niveau verder kan helpen. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen':
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De kinderen leren dat hun verhaaltjes worden gelezen door anderen. Dit merkte ik 
vooral tijdens de opdracht. Verschillende kinderen vroegen of de krant ook echt werd 
uitgetypt en of ze er zelf ook 1 kregen. Toen ik zei dat alle kinderen in de klas er 1 mee 
naar huis kregen, zodat iedereen het kon lezen, zag je hun trots groeien. Ze vertelden 
het aan hun ouders en waren erg trots toen we de krant met de hele klas gingen lezen. 

Hoe is het gegaan bij het samenwerken? 
De opzet was dat ik alleen het eerste kind instructie gaf en dat daarna de kinderen 
elkaar steeds zouden verder helpen. 
Het bleek dat de kinderen deze samenwerkingsvorm nog erg lastig vonden. Er waren 
maar 2 kinderen die het programma paint zelfstandig konden uitleggen aan een ander 
kind. De rest van de kinderen beheerste de vaardigheden niet voldoende om alleen te 
kunnen uitleggen. Ik ben dus steeds in de buurt gebleven om kinderen verder te helpen. 
Een factor die ook meespeelde was dat we het niet op 1 dag konden doen. Het tekenen in 
paint heeft 2 dagen geduurd, waardoor er een pauze tussen de kinderen zat. 
Een tweede factor was dat sommige kinderen het moeilijk vonden om te bedenken wat 
ze gingen tekenen. We hadden wel het verhaal van tevoren vastgesteld, maar hoe ze dat 
moesten uitbeelden in paint was lastig. Ik heb die kinderen regelmatig moeten sturen 
met vragen en tips om verder te komen. 

Hoe is het gegaan bij het zelfstandig werken? 
De rest van de klas hield zich goed aan het rode stoplicht, dit zijn ze ook gewend. 
Ik had dus voldoende ruimte om aandacht te besteden aan de kinderen aan de computer. 
Maar tegelijkertijd probeerde ik wel de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig te laten 
werken aan de computer. Ik was in de buurt, stelde soms een vraag of gaf een tip, zodat 
alles goed verliep. 

(Voorbeeld van Jelmer, 5 jaar)
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Kwaliteit van de activiteit. 
Welke betekenis geeft het kind zelf aan de activiteit? 
De kinderen hadden veel plezier in de activiteit, vooral toen ze het eindresultaat 
zagen. Ze waren heel trots op hun product. 
Ze waren intens bezig met het maken van een tekening en het schrijven van een 
verhaal. Ze waren dus werkelijk aan het schrijven (het ene kind in meerdere mate 
dan het andere kind). 
Ze vonden het tekenen soms best moeilijk, maar als de tekening af was waren ze er 
erg blij mee. 

Levert de activiteit een bijdrage aan de bedoelingen die we hebben met de 
basisontwikkeling? 
De kinderen kregen zeker inzicht in gedrukte taal. Ze leerden bij deze opdracht dat 
gesproken taal opgeschreven/getypt kan worden, dat mensen het dan later kunnen 
lezen en dat je het kunt verduidelijken met een tekening. 
De kinderen waren ook nieuwsgierig naar het tekenen en typen op de computer, ze 
wilden het graag heel mooi maken omdat ze wisten dat andere mensen het zouden 
kunnen lezen en zien. 
De kinderen vertelden aan mij een gebeurtenis uit de vakantie en konden dit 
omzetten in een kort verhaaltje voor de krant. 
Laat de activiteit zien dat het ontwikkelingswaarde heeft: 
Bij deze activiteit zijn de kinderen werkelijk gaan schrijven voor de krant, ze doen 
niet alsof, maar typen echt een eigen verhaal. 
Bij deze opdracht hebben de kinderen goed de relatie tussen gesproken en 
geschreven taal kunnen zien. Ze hebben ervaren dat hun verhaal interessant is, dat 
het opgeschreven kan worden, dat het visueel gemaakt kan worden met een tekening 
en dat mensen het later kunnen lezen en bekijken in de krant. 

(voorbeeld van Marijn, 6 jaar)
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4. 3. 2 Verhalen presenteren,  een beeldverhaal met lego of ander materiaal 
Zijn de tussendoelen van beginnende geletterdheid behaald? 
Verhaalbegrip: 
De kinderen leren een verhaaltje te bedenken en dat verhaal uit te beelden. Omdat het 
thema in de klas “de post” was hebben de kinderen een verhaal over dit thema bedacht. 
In eerste instantie had ik het idee om met materialen uit de bouwhoek een verhaal te 
maken. Maar de kinderen wilden heel graag zelf de hoofdrol spelen en dan de ”posthoek” 
gebruiken om het verhaal uit te spelen. 
De kinderen moesten zelf beslissen wie welke rol zou spelen, hoe het verhaal was 
opgebouwd en wat er gezegd werd. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen moesten zelf het verhaal bedenken, zelf de zinnen opstellen en ervoor 
zorgen dat het een goed verhaal werd. Ze leerden dat wat ze zeggen, niet letterlijk 
overgenomen kan worden in het boek, maar dat het duidelijk moet zijn wie wat zegt. 
Functioneel 'schrijven' en 'lezen': 
De kinderen weten dat ze een boek gaan maken op de computer en dat iedereen dat kan 
zien en lezen. Ze waren er dan ook erg trots op. 

Hoe is het gegaan bij het samenwerken? 
De kinderen kozen ervoor om zelf in het verhaal te gaan spelen. Daarom moest er 
duidelijk worden gemaakt welke rollen er waren en wie die rol kreeg. Dit ging heel 
makkelijk want alle kinderen hadden een voorkeur voor een andere rol. 
Toen moest er duidelijk worden gemaakt wie de foto‛s maakte en wie op de computer na 
afloop ging werken. Zoals verwacht wilden alle kinderen een keer een foto maken en 
inspreken op de computer. Ik heb de kinderen een lijst laten maken met hun namen en 
alle taken eerlijk laten verdelen. Ze moesten hierbij ook rekening houden met wie er in 
het verhaal een rol speelde en wie er op dat moment een foto kon maken. 
Dit is uiteindelijk met wat aanwijzingen van mij gelukt. 

(voorkant van het postverhaal)
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Hoe is het gegaan bij het zelfstandig werken? 
De kinderen hebben zoveel mogelijk zelfstandig het verhaal gemaakt. Omdat ze van 
tevoren hadden opgeschreven wanneer welke scène zou zijn, werd er niks vergeten. Ik 
bleef op de achtergrond en keek of alles goed verliep. Ook hield ik in de gaten hoe ze 
met de camera om gingen en zorgde ik ervoor dat de camera altijd om de nek van het 
kind hing dat de foto ging maken. 
Toen het verhaal af was ben ik steeds met 1 kind aan de computer gaan werken. Ieder 
kind mocht 4 dia‛s inspreken en de kleur van de achtergrond bepalen. 
De andere kinderen werden begeleid door mijn mentor omdat het inspreken in een 
andere ruimte moet plaatsvinden. 

Kwaliteit van de activiteit. 
Welke betekenis geeft het kind zelf aan de activiteit? 
Ik merkte tijdens de activiteit dat de kinderen plezier hadden in het spelen van een 
rol en het hanteren van de camera. 
Toen ik aan het einde van de activiteit met de kinderen het samenwerken besprak 
werd ook duidelijk dat ze het leuk vonden. Ze vonden het moeilijk om de pagina‛s van 
het boek te bepalen. Het uitspelen en de camera vonden ze het leukste om te doen. 
We hebben samen het resultaat bekeken en ze vertelden erg trots in de kring dat 
de andere kinderen het ook mochten bekijken op de computer. 
Levert de activiteit een bijdrage aan de bedoelingen die we hebben met de 
basisontwikkeling? 
De kinderen hebben met deze opdracht inzicht gekregen in gedrukte taal. Ze zagen 
dat hun boek, dat geschreven is, bewaard kan worden en dat andere mensen dat 
kunnen lezen en zien. 
De kinderen waren nieuwsgierig naar het typen op de computer. Sommige kinderen 
wilden graag alles zelf typen, andere wilden alleen inspreken en weer andere wilden 
graag een paar woordjes proberen te typen. 
De kinderen hebben met deze opdracht geleerd hoe een verhaal in elkaar zit en hoe 
je dat kunt omzetten in een boek. Ze hebben geleerd een verhaal in hoofdlijnen te 
vertellen. 
Laat de activiteit zien dat het ontwikkelingswaarde heeft: 
Bij deze opdracht zijn de kinderen werkelijk aan het schrijven, op hun eigen niveau. 
De kinderen geven zelf aan hoe ver ze willen gaan in het typen van woorden en/of 
zinnen. 
De kinderen hebben met deze opdracht gezien dat hun verhaal vastgelegd kan 
worden zowel schriftelijk als met geluid door het in te spreken op de computer. 

Het resultaat van de activiteit staat op de cd-rom, onder de naam 
“Het postverhaal”.
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(voorbeeld van Daan, 6 jaar) 

(voorbeeld van Rosalie en Santino, 6 jaar)
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4. 3. 3 "Seizoenenboek",  beeldverhaal in PowerPoint.  De kleuters maken een 
seizoenenboek over de lente.  
Zijn de tussendoelen van beginnende geletterdheid behaald? 
Functies van geschreven taal: 
De kinderen begrijpen met deze activiteit dat de woorden die ze hebben bedacht in een 
woordenboek kunnen worden gezet om te bewaren. 
Relatie tussen geschreven en gesproken taal: 
De kinderen zien dat hun woord kan worden getypt en ingesproken op de computer. 
De kinderen gaan ook letters herkennen. Een voorbeeld hiervan is Bastiaan. Hij ging 
telkens als ik een letter aanwees die hij moest typen een woord verzinnen dat daarmee 
begint. Bijvoorbeeld: de p van papa, de m van mama en de b van boom. Dat was wel erg 
leuk om te horen, hij was al echt bezig met de letters en het herkennen ervan. 

Hoe is het gegaan bij het samenwerken? 
Toen ik 4 kinderen had uitgekozen hebben we het eerst besproken in het groepje. We 
hebben samen 16 woorden over de lente bedacht. De kinderen luisterde naar elkaar en 
hielpen elkaar met het bedenken van woorden. 
Daarna zijn de kinderen individueel met mij gaan werken achter de computer. 

Hoe is het gegaan bij het zelfstandig werken? 
De kinderen in de klas wisten dankzij het stoplicht dat ze mij niet mochten storen als ik 
met de kinderen aan de computer zat. 
Toen ik het woord liet inspreken ben ik even in een andere ruimte gaan zitten zodat er 
niet teveel achtergrondgeluiden bij zitten. Mijn mentor nam toen even de klas over. Dit 
kun je doen als je met z‛n tweeën bent. Als je alleen voor de klas staat kun je ervoor 
kiezen om het niet te doen, of om een plekje af te schermen zodat er minder geluid 
doordringt. 

(voorkant van het lenteboek)
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Kwaliteit van de activiteit. 
Welke betekenis geeft het kind zelf aan de activiteit? 
Ik merkte dat de kinderen plezier hadden in het zoeken van een plaatje op internet, 
dat in PowerPoint zetten en het woord erbij typen. 
Ze waren ook erg trots op het resultaat. Ze lieten het hun ouders zien en vertelden 
aan de rest van de klas dat ze mochten kijken op de computer. 
Levert de activiteit een bijdrage aan de bedoelingen die we hebben met de 
basisontwikkeling? 
De kinderen kregen te zien hoe je het woord schrijft dat ze hadden bedacht, ze 
koppelden ook andere woorden aan de letters die benoemd werden, zoals Bastiaan 
deed. De andere kinderen herkenden bijvoorbeeld ook de beginletter van hun naam. 
Alle 4 de kinderen wilden ook graag zelf het woordje typen. Daarmee gaven ze aan 
dat ze ook met letters bezig zijn en graag willen leren. Het was 1 meisje van groep 2 
en de andere kinderen waren van groep 1. Deze kinderen heb ik ook bewust gekozen, 
ten eerste wilden ze graag meedoen en ten tweede wist ik dat ze al een beetje met 
letters en schrijven bezig waren. En dat bleek ook wel in deze activiteit. 
Laat de activiteit zien dat het ontwikkelingswaarde heeft: 
De kinderen waren echt bezig met het typen van een woord, ze deden niet alsof, die 
ervaring geeft de kinderen zelfvertrouwen en interesse in het leren lezen en 
schijven. 
De kinderen zagen met deze opdracht duidelijk de relatie tussen geschreven en 
gesproken taal, omdat ze hun woorden zelf gingen typen in PowerPoint, waarbij het 
ook visueel gemaakt werd. Ze beseften dat ze het resultaat aan hun ouders en 
andere kinderen konden laten zien. 

Het resultaat van de activiteit staat op de cd-rom, onder de naam “Lenteboek”. 

(voorbeeld van Bastiaan, 4 jaar)
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Hoofdstuk 5. 
Samenvatting en conclusie. 

5.1 De samenvatting. 
Ik begon dit meesterstuk met de vraag: 

Hoe integreer je ICT in de kleuterklas,  met als doel beginnende geletterdheid te 
stimuleren? 

Kun je de beginnende geletterdheid stimuleren met behulp van ICT? 
Kinderen komen in deze maatschappij al vroeg in aanraking met computers en doen vaak 
al veel vaardigheden op. Laat ze deze vaardigheden benutten om aan hun eigen 
ontwikkeling te werken op school. 
Om aan het antwoord te komen heb ik verschillende theorieën met elkaar vergeleken. 
Ik ben eerst gaan kijken naar de kleuterklas. Wat zijn de kenmerken van een 
kleuterklas en hoe wordt er samengewerkt en zelfstandig gewerkt in een kleuterklas? 
Deze informatie had ik nodig omdat ik in mijn activiteiten de kinderen ook wilde laten 
samenwerken. 
In hoofdstuk 2 ben ik gaan kijken naar ICT in de basisschool. Wat komt er allemaal bij 
kijken en met name: hoe introduceer je ICT in een kleuterklas? 
Het volgende hoofdstuk ging over beginnende geletterdheid. Wat houdt beginnende 
geletterdheid precies in? Welk doelen zijn er opgesteld voor beginnende geletterdheid 
en hoe begeleid je beginnende geletterdheid? 
In dit hoofdstuk heb ik ook de koppeling met ICT en beginnende geletterdheid gemaakt 
door op zoek te gaan naar goede voorbeelden uit de praktijk. 

Na alle verkregen informatie heb ik mijn bevindingen uiteindelijk in de praktijk 
gebracht. Dit heeft geresulteerd in 3 activiteiten die ik met kinderen van groep 1 en 2 
heb uitgevoerd. Aandachtspunten waren: beginnende geletterdheid, samenwerken, 
zelfstandigheid en natuurlijk ICT. 
In de conclusie beschrijf ik hoe dit is gegaan en geef ik antwoord op mijn leervraag.
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5.2 De Conclusie 
Er zijn veel manieren zonder de computer om beginnende geletterdheid te stimuleren, 
maar ik vind dat ICT een duidelijke meerwaarde geeft aan activiteiten. 
Ik heb 3 activiteiten uitgevoerd met de kinderen waarbij er beroep werd gedaan op 
verschillende vaardigheden rondom samenwerken, zelfstandig werken en de 
vaardigheden met de computer. Ook hebben de kinderen met deze opdrachten gewerkt 
aan verschillende doelen van beginnende geletterdheid. 
Bij het opstellen van de 3 activiteiten heb ik ervoor gezorgd dat er verschillende 
computerprogramma‛s en/of materialen werden gebruikt. Zo kreeg ik een goed beeld van 
de mogelijkheden. 

Door het voorgaande bij elkaar te brengen in 3 verschillende activiteiten met 
verschillende kinderen heb ik voldoende ervaringen op kunnen doen om te concluderen 
dat je met behulp van ICT de beginnende geletterdheidheel goed kunt stimuleren. 
De computer zorgt ervoor dat de activiteit leuker wordt, speciaal wordt. 
De kinderen maakten bijvoorbeeld ook echt een krant die echt werd uitgeprint en 
meegegeven. Doordat het voor de kinderen ook als “echt” werd ervaren waren ze veel 
gemotiveerder, dan bij doen alsof. 
Ik ben ook een voorstander van boeken en het maken van boeken met papier. Op die 
manier wordt het ook tastbaar voor kinderen. Maar dit is ook heel goed te combineren 
met ICT.  Door bijvoorbeeld de PowerPoint uit te printen en te bundelen kunnen de 
kinderen het boek ook in de leeshoek bekijken. 

Ik hoop dat ik met dit meesterstuk heb bewezen dat beginnende geletterdheid heel 
goed te stimuleren is met behulp van ICT en dat het een inspirerend stuk is voor 
studenten en leerkrachten.
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Bijlagen.
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De Kinderkrant. 
Ik ga van de glijbaan! 

Door Jelmer. 
Mijn papa is in het 
zwembad aan het 
zwemmen. Ik heb Jasper 
tegen gekomen. 
En ik ben 50 keer van de 
glijbaan geweest! 
Ik vind de glijbaan zo leuk 
omdat hij zo hard gaat. 
Dat durf ik helemaal 
alleen. Met Jasper samen. 
We zijn ook nog in het diepe geweest en ook nog van de duikplank! 
En we zijn nog van het startblok af geweest. 
Het was erg leuk. 
Thuis ging ik gebakken ei eten. Dat vind ik echt lekker! 

Het weer. 

Door Jasper de weerman. 
Het is lekker weer en het 
sneeuwt soms. 
Maar de zon schijnt ook. 
Het is koud buiten, je moet 
een dikke jas aan en soms 
ook een sjaal om. En 
handschoenen en een muts. 
Het is denk ik 4 graden. 
We gaan buitenspelen en we 
gingen pakkertje spelen met 
de vriendenclub. 
En dat was het.
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Bart gaat op wintersport. 

Door Bart. 
Ik ging in de sleeplift en toen gingen we maar 1 keer van de berg en toen gingen 
we weer met de sleeplift omhoog. 
En toen gingen we naar de lopende band toe en we gingen toen met de gondel 
omhoog. En eerst gingen we een pauze houden en toen gingen we een chocolaatje 
eten. En toen gingen we weer van de berg of en een stukje over de rooie. 
En toen gingen we weer naar huis en we gingen avondeten en ik mocht nog heel 
lang opblijven. 
En toen gingen we naar bed en 
toen had mama nog een 
verhaaltje voorgelezen van “opa 
mag dat wel”. 
En de volgende ochtend gingen 
we ontbijten en ik hoefde niet de 
korstjes op te eten! 
En toen gingen we weer skiën en 
ik had me medaille gehaald! 
En toen gingen we naar huis, en 
dat was het. 
Het was erg leuk. 

Het Soesterberg verhaal. 

Door Jelle. 
Ik heb de speurtocht gedaan 
naar stickers in een boekje van 
de vliegtuigen, van oud en nieuw. 
En ze staan buiten. 
En ik ben met Zen er naartoe 
geweest. Ik vond het erg leuk en 
we gingen naar de Mac. 
En ik ging nog heel lekker eten 
bij de Mac en we konden zelfs 
nog in sommige vliegtuigen kijken. 
En het was heel erg leuk.
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Bij oma logeren. 

Door Juliëtte. 
Ik ging bij oma logeren. 
Ik moest heel ver rijden. 
Ik heb bij oma geslapen. 
Ik heb bij oma gespeeld. 
Ik heb met de fiets 
gespeeld. Voor de rest 
weet ik het niet meer. 
Ik heb met oma 
gewandeld. 
Oma is heel lief 

Het reptielenzoo. 

Door Marijn. 
Ik ben in de vakantie naar het reptielen zoo geweest. 
Ik met papa, mama, Michiel en kleine haas er naar toe gegaan. 
Ik heb krokodillen gezien en slangen, spinnen en kreeften. 
Het mooiste vond ik de slangen omdat ze mooie kleuren hadden. 
De krokodillen vind ik een beetje eng. 
En we hadden ook slangen in koelkasten gezien, zie hielden een winterslaap. 
We hebben ook 
nog bij de kerken 
gekeken, die 
stonden vlakbij. 
Dat was het.


