
 

 
 

AFSPRAKEN 
 

 

 ICT-Basisvaardigheden : kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van 

computers en netwerken te begrijpen, om te kunnen omgaan met verschillende 

soorten technologieën en om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen 

van technologie te begrijpen. 

 Informatievaardigheden: scherp kunnen formuleren en analyseren van informatie uit 

bronnen, het op basis hiervan kritisch en systematisch zoeken, selecteren, verwerken, 

gebruiken en verwijzen van relevante informatie en deze op bruikbaarheid en 

betrouwbaarheid beoordelen en evalueren. In de context van 21e-eeuwse 

vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen. 

 Mediawijsheid: het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee 

burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, 

veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. 

 Computational thinking: procesmatig (her)formuleren van problemen op een 

zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het 

probleem op te lossen. 

 

 Aanbod leerlingen: 

 

Groep 1/2. 

 

Veilig mediagebruik(dit bespreken we met leerlingen) 

• Kinderen mogen op school niet zonder toestemming van de groepsleerkracht op 

Internet. Internet wordt uitsluitend onder begeleiding van een volwassene 

toegestaan.  

• Het kind begrijpt dat apparatuur kwetsbaar is en gaat hier dus op een rustige en 

veilige manier mee om. 

 
Doel?: Nodig/activiteit?: Aanpak?: 

Het kind herkent zijn eigen 

naam. 

Naamkaartje. Kinderen individueel. 

Het kind weet wat de icoontjes 

betekenen. 

Active board en betekenis 

icoontjes. 

Kinderen als groep. 

Het kind kan de muis correct 

hanteren. 

Computer en muis. Kinderen individueel. 

Het kind weet de koptelefoon 

correct te gebruiken. 

Computer en koptelefoon. Kinderen individueel. 

Het kind weet de 

computerwerkplek netjes achter 

te laten: stoel aanschuiven, 

koptelefoon ophangen aan het 

scherm. 

Computerwerkplek. Kinderen als groep. 

Het kind kan zelfstandig zijn of 

haar map openen. 

Computer en mappenstructuur. Kinderen individueel. 
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Het kind kan zelfstandig en stil/ 

met een fluisterstem achter de 

computer werken. 

Computerwerkplek. Kinderen individueel. 

Het kind kan een leerkracht erbij 

roepen als de computer vast 

loopt en zal niet op alle 

knoppen gaan drukken. 

Computer. Kinderen individueel. 

Het kind kan zelfstandig het 

gewenste programma openen. 

Active board om verschillende 

programma’s te laten zien. 

Kinderen als groep. 

Het kind weet het gewenste 

programma weer te sluiten. 

Active board om in 

verschillende programma’s te 

laten zien waar de sluit knop zit. 

Kinderen als groep. 

Het kind kent de handelingen 

die het moet verrichten om de 

opdracht van het programma 

tot een goed einde te brengen. 

Active board om in 

verschillende programma’s te 

laten zien wat de bedoeling is. 

Kinderen als groep. 

 

 

Groep 3/4 

 

Veilig mediagebruik(dit bespreken we met leerlingen) 

• Kinderen mogen op school niet zonder toestemming van de groepsleerkracht op 

Internet. Internet wordt uitsluitend onder begeleiding van een volwassene 

toegestaan.  

• Het kind weet dat het doormiddel van zoekprogramma’s gemakkelijk tot een 

resultaat kan komen.  

• Het kind begrijpt dat apparatuur kwetsbaar is en gaat hier dus op een rustige en 

veilige manier mee om. 

 

Zie doelen groep 1 / 2 + 

 
Doel?: Nodig/Activiteit?: Wie?: 

Het kind kan het toetsenbord 

gebruiken binnen Word. 

 

Active board om mogelijkheden 

toetsenbord/muis te laten zien. 

Daarna zelf verwerking op 

computer. 

Kinderen als groep. 

Kinderen individueel. 

Het kind kan zijn of haar map 

afsluiten, zodat deze weer 

startklaar staat voor de 

volgende leerling.  

Computer Kinderen individueel. 

Het kind mag pas kopiëren met 

goedkeuring van de 

groepsleerkracht 

Computer. Kinderen individueel. 

Het kind begrijpt dat we de 

computer voor meerdere zaken 

in kunnen zetten op school. 

Computer. Kinderen als groep. 

Het kind heeft de werkhouding 

om zelf tussen verschillende 

programma’s een keuze te 

maken. 

Computer. Kinderen individueel. 

 

 

Groep 5/6 
 

Veilig mediagebruik (dit bespreken we met de leerlingen)  

• Ik gebruik internet alleen voor schooldoeleinden. Bij andere redenen overleg ik 

eerst met mijn leerkracht. 

• Op internet zoek ik niet met rare woorden of scheldwoorden. 



• Op school chat, game en mail ik niet. Dit mag alleen met toestemming van de 

leerkracht. 

• Ik fotografeer of film nooit andere kinderen. 

• De leerkracht weet wat ik op het internet ga doen.  

• Printen of downloaden doe ik alleen met toestemming van de leerkracht. 

• Alleen met toestemming van mijn leerkracht bezoek ik websites waarop ik moet 

inloggen. 

• Ik vertel mijn leerkracht als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet prettig 

voel of waarvan ik weet dat het niet hoort. 

• Ik leg online nooit contact met iemand. 

• Alles wat ik online doe mag mijn leerkracht weten. 

• Ik licht mijn leerkracht in als er vervelende dingen gebeuren op internet, zoals 

pesten. 

• Mediaspelers van alle kinderen blijven tijdens schooltijd in het laatje van de 

leerkracht 
 

Zie doelen groep  3 / 4 + 
 

Doel?: Nodig/activiteit?: Aanpak?: 

Het kind kan op de juiste wijze 

de computer opstarten en 

afsluiten. 

Op active board laten zien. Kinderen als groep. 

Het kind kan correct inloggen 

en uitloggen op de computer/ 

computerprogramma. 

Op active board laten zien. Kinderen als groep. 

Het kind kan zijn eigen 

gemaakte werk opslaan in de 

juiste map. 

Op active board laten zien. Kinderen als groep. 

Het Het kind is op de hoogte 

van gangbare 

internetterminologie. 

Oefenen op active board. Wat 

typ je in? 

Kinderen als groep. 

Het kind kan met Word 

bestanden openen en opslaan 

een eenvoudige tekst typen 

eenvoudige opmaak  

toepassen (vet, onderstrepen, 

lettertype, tekst selecteren, 

knippen , plakken en kopiëren) 

een afbeelding in de tekst 

invoegen. 

Oefenen samen op het active 

board. Daarna kinderen achter 

de computer aan de slag. 

Start als groep. 

Daarna individueel. 

Het kind kan de 

navigatieknoppen op de 

werkbalk gebruiken. 

Oefenen samen op het active 

board. Daarna kinderen achter 

de computer aan de slag. 

Start als groep. 

Daarna individueel 

Een leerling heeft kennis 

gemaakt met het presenteren 

van gedigitaliseerd  materiaal 

m.b.v. PowerPoint. 

Oefenen samen op het active 

board. Daarna kinderen achter 

de computer aan de slag. 

Start als groep. 

Daarna individueel 

Het kind kan werken met en 

vanuit Snappet. 

In groep 6 maken kinderen 

kennis met Snappet. Ze leren 

Snappet te gebruiken. 

Start als groep. 

Daarna individueel.  

 

 

Groep 7/8 

 

Veilig mediagebruik (dit bespreken we met de leerlingen) 

• Ik gebruik internet alleen voor schooldoeleinden. Bij andere redenen overleg ik 

eerst met mijn leerkracht. 



• Op internet zoek ik niet met rare woorden of scheldwoorden. 

• Op school chat, sms, game en mail ik niet. Dit mag alleen met toestemming van 

de leerkracht. 

• Ik fotografeer of film nooit andere kinderen. 

• De leerkracht weet wat ik op het internet ga doen.  

• Printen of downloaden doe ik alleen met toestemming van de leerkracht. 

• Alleen met toestemming van mijn leerkracht bezoek ik websites waarop ik moet 

inloggen. 

• Ik vertel mijn leerkracht als ik informatie tegenkom waardoor ik mij niet prettig 

voel of waarvan ik weet dat het niet hoort. 

• Ik leg online nooit contact met iemand. 

• Alles wat ik online doe mag mijn leerkracht weten. 

• Ik licht mijn leerkracht in als er vervelende dingen gebeuren op internet, zoals 

pesten. 

• Mediaspelers van alle kinderen blijven tijdens schooltijd in het laatje van de 

leerkracht 

 

Zie doelen groep 5/6 + 
 

 

Doel?: Nodig/activiteit?: Aanpak?: 

Het kind kan: 

- een e-mail bericht maken en 

versturen 

- een e-mail bericht 

beantwoorden en doorsturen 

- een bijlage aan een e-mail 

bericht toe voegen 

Oefenen samen op het active 

board. Daarna kinderen achter 

de computer aan de slag 

Start als groep. 

Daarna individueel. 

 

        Het kind kent: 

    -   - het begrip startpagina 

-       - kan favorieten toevoegen 

        - het begrip internetadres en 

kan een zoekmachine openen 

en eenvoudige 

zoekbewerkingen uitvoeren 

        -  kan een tekst of 

afbeelding van het internet 

opslaan en verwerken   

Oefenen samen op het active 

board. Daarna kinderen achter 

de computer aan de slag 

het begrip hyperlink en kan deze 

gebruiken  

Start als groep. 

Daarna individueel. 

 

 

Algemeen 

- Leerkrachten beschikken over voldoende (internet)vaardigheden en  kennis, 

minimal Prowise Brons. 

- Leerkrachten van groep 6 t/m 8 werken met Snappet en zorgen ervoor dat ze 

hiervoor voldoende voor zijn geschoold. 

- De netwerkomgeving is beveiligd. Optimus en de ICT-coördinator van de school 

zijn verantwoordelijk voor het beheer van de beveiligingssoftware en het 

onderhoud. 

- Persoonlijke opvattingen worden niet voorgesteld als opvattingen van de school 

(en het schoolbestuur). Bedenk dat je ook in ‘privétijd’ als leerkracht wordt 

‘gezien’ op social media! 

- Leerkrachten zetten hun mobiele telefoon tijdens de les op ‘stil’ . 

- Gebruik van de mobiele telefoon tijdens lestijd is alleen in noodgevallen 

toegestaan. 

- Wanneer de leerkracht naar de gym gaat of een uitstapje heeft, zorgt deze 

ervoor dat er een mobiele telefoon mee gaat voor noodgevallen. 



- Bij bepaalde werkvormen kunnen specifieke functies van de mobiele telefoon 

ingezet worden; bijvoorbeeld Prowise Presenter of social media. 

- We creëren een houding waarmee alle betrokkenen van onze school zich op 

een veilige manier in deze mediawereld kunnen bewegen zonder zichzelf en/of 

anderen in de problemen te brengen. 

- Leerlingen en leerkrachten maken van het internet gebruik als onderdeel van 

het onderwijs: als hulpmiddel bij de les, om informatie te zoeken, om te oefenen, 

om deskundigen te raadplegen en om contact met anderen te leggen. Daarbij 

geven we ondersteuning over de gevaren en de voordelen van het gebruik 

van internet.  

- We nemen in de bovenbouw deel aan de landelijke week van de 

mediawijsheid. 

- We werken samen met de bibliotheek en zij komen 2 keer per jaar langs. Er 

wordt voorlichting gegeven over mediawijsheid. 

- Halt komt op bezoek bij groep 8: groepsdruk en social media 

- Begeleiding door de leerkracht vanaf groep 1 bij de software die voor het 

onderwijs wordt ontwikkeld. 

- We verspreiden CJG nieuwsbrieven onder ouders.  

- Voor PR-doeleinden heeft onze school een Facebookpagina ,deze wordt beheerd 

door de directie. 

- Er worden alleen foto’s geplaatst waar meerdere kinderen op staan (nooit foto’s 

waar maar één kind op staat). 

 

 
 

 

 AMBITIES 

 

 Cyberpesten maakt onderdeel uit van het pestprotocol. 

 Computational thinking wordt aangeboden vanuit de lessen Wetenschap en 

Techniek. 

 

 
 

 

 


