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9.1. Inleiding

Draaiboek bij de minicursus Word

Waarom een minicursus voor ouders en leerlingen met een specifieke zorgvraag?
Leerlingen met ernstige leerstoornissen als dyslexie, dyspraxie en dysorthografie moeten zo snel
mogelijk de basisvaardigheden van computergebruik onder de knie krijgen. Zij hebben dit dagelijks
nodig als zij op school en thuis efficiënt met de computer willen werken. Deze leerlingen vallen
hiervoor terug op wie het dichtst bij hen staat. In de meeste gevallen is dit één van de ouders, de zorg-
of leerlingbegeleider, de buitenschoolse begeleider die hen individueel begeleidt of de eigen leraar.
De coach voelt meteen de nood aan om het kind snel en efficiënt te leren werken in Word. De
minicursus biedt een beknopte handleiding voor wie een dergelijke omgeving wil opzetten. De
cursusinhoud is aangepast aan de noden van deze specifieke doelgroep. De kleine groep
‘gelijkgezinden’ biedt bovendien heel wat voordelen. Ouders vinden elkaar en bouwen spontaan een
netwerk op. De leerlingen zelf ontmoeten leerlingen met eenzelfde probleem en bouwen op die manier
aan een beter zelfbeeld. Ze leren sneller van elkaar en nemen ook elkaars tips over. Voor een
zorgleerling is het werken volgens een vast stappenplan belangrijk. De inleiding bij elk onderdeel van
de voorgaande fiches geeft tips om de zorgleerling handig te leren werken.

Het draaiboek biedt de nodige structuur en laat verschillende werkvormen toe.
Een leraar, zorg- of leerlingbegeleider kan de fiches uit deel 2 in zeven sessies doornemen. De cursus
werd uitgeschreven naar aanleiding van een heel positieve ervaring na een minicursus voor zes
leerlingen en ouders na schooltijd.
Je kan de werkwijze aanpassen aan eigen noden en behoeften. De gebruiker kan een aantal sessies
doornemen met de hele klasgroep of een groepje leerlingen. Of werken met fiches uit de verschillende
delen. Dat kan tijdens de schooluren.

Wil je alle leraren computervaardiger maken?
Geef deze minicursus versneld door op een pedagogische studiedag. Minder computervaardige
leraren kunnen met de snelfiches op korte tijd de basisvaardigheden onder de knie krijgen.
Een ouder kan met deze fiches zijn kind een aantal basisvaardigheden versneld aanleren.

Organisatie

Algemeen

Voor wie?  zorgleerlingen met een specifieke zorgvraag als dyslexie, dyspraxie of
 dysorthografie, ... en hun ouders of begeleiders
 alle leerlingen basisonderwijs, secundair onderwijs
 alle leraren
 ouders en grootouders

Door wie?  de leerkracht, de zorg- of leerlingbegeleider
 de ICT-coördinator
 een (groot)ouder, de logopedist, de orthopedagoog

Hoe?  met een groepje zorgleerlingen en hun ouder(s) na schooltijd
 met een groepje zorgleerlingen tijdens de lesuren
 met een volledige klasgroep

Nodige tijd  zeven sessies, verdeeld in één of twee lestijden
Materiaal?  per leerling of duo een computer

 beamer + computer voor instructeur
 fiches
 diploma per leerling op het einde van de cursus
 cd-rom met freeware programma’s en digitale fiches.
 indien mogelijk internetverbinding voor alle computers

Voorbereiding We werken bijna uitsluitend met freeware programma’s. Die kan je gratis van
het internet halen. Laat deze programma’s in elke sessie downloaden en
installeren. Houd wel een cd-rom met deze programma’s achter de hand.
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Inhoud

Zie de fiches per sessie. Sommige sessies bestaan uit één lestijd, andere uit twee lestijden van 50
minuten.

Werkvormen

1) Een demonstratie met een beamer en projectie op groot scherm is zeer duidelijk. Overloop de
stappen van de fiches. Gebruik letterlijk de schriftelijke instructie van de fiches.

2) Laat per sessie 1 fiche zelfstandig uitvoeren. Geef de demonstratie pas achteraf, ter
ondersteuning.

3) Wissel de werkvormen geregeld af.
4) Zorg af en toe voor een ontspannende noot. Zeker voor leerlingen uit de basisschool zijn dit

intense momenten. Laat bijvoorbeeld de verjaardagen van familieleden inoefenen met Overhoor.
5) Gebruik de expertise van de leerlingen zelf om bepaalde vaardigheden aan elkaar uit te leggen.
6) Laat de leerlingen reflecteren:

• Wat doen ze?
• Waarom doen ze dat?
• Waarvoor kunnen ze dit nog gebruiken?

7) Bevestig en bekrachtig hun eigen voorstellen.

Aandachtspunten

1. Neem niets aan als vanzelfsprekend. Vaardigheden die evident lijken, zijn dit niet altijd voor de
leerlingen en zeker niet voor de ouders:

• dubbelklikken
• rechts klikken
• naamgeving van bestanden.

2. Observeer tijdens de oefenmomenten. Zet leerlingen bij moeilijkheden onmiddellijk op de juiste
weg. Voorkom falen!

3. Geef de leerlingen aan het einde van de minicursus een diploma als beloning voor hun
inspanningen.
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9.2. Sessie 1 - Eerste documenten maken en ordenen

ICT-eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Tijdsduur

Twee lestijden van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Werkfiches ‘Eerste documenten maken en ordenen’ per leerling
Snelfiches 1 tot 3
Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling
Lei met uitwisbare stift en wisser per leerling

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie is altijd nodig!

Leerling werkt zelfstandig
Leerling werkt samen met begeleider
Leerling werkt samen met medeleerling

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Herneem bij het begin van elke les de vaardigheden die in de vorige les aan
bod kwamen. Herhaal vooral voor zorgleerlingen de belangrijkste stappen. Bekijk belangrijke
knoppen. Geef een snelfiche als ondersteuning.

2. Organisatie: Noteer welke computer de leerlingen gebruikten. Het is leuk en handig om de
volgende sessies met dezelfde computer te kunnen werken. Op die manier kun je oefeningen
eveneens opbouwen.

3. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les 1

Inhoud en werkwijze

10’ Bepaal beginsituatie
De coach vraagt wie het volgende kent:
1. Windows starten
2. Windows correct afsluiten
3. Klikken
4. Rechts klikken
5. Dubbelklikken.
Leerlingen antwoorden door cijfer op een bordje te schrijven en dat omhoog te steken:
1 = goed
2 = al gedaan
3 = kan het niet.
Wat de leerlingen niet voldoende kennen, wordt eerst aangeleerd. De nadruk hierbij ligt op
het correct uitvoeren én verwoorden.

10’ Zorg voor een vast beginscherm
Demonstratie door de coach. De leerlingen stellen hun computer daarna als oefening op
dezelfde manier in.

15’ Maak mappen en geef naam
De coach laat de leerlingen eerst meedenken: Wat is een goede mappenstructuur?
Demonstratie door de coach.
Oefen: Elke leerling maakt daarna zelfstandig de oefening op de fiche.

15’ Maak een snelkoppeling Word in taakbalk
De coach demonstreert.
Oefen: Elke leerling maakt daarna een snelkoppeling Word in de taakbalk.

Les 2

Inhoud en werkwijze

20’ Maak document en sla meteen op
De coach begint met een leergesprekje over het belang van een goede bestandsnaam.
De coach demonstreert de werkwijze. Hij benadrukt dat dit een gewoonte moet worden.
Oefen: Elke leerling maakt daarna zelfstandig de oefening op de fiche.

15’ Open document en sla op onder andere naam
Tweede leergesprekje: Waarom een bestand opslaan met een volgnummer?
De coach demonstreert de werkwijze. Hij benadrukt opnieuw dat dit een gewoonte moet
worden.
Oefen: Elke leerling maakt daarna zelfstandig de oefening op de fiche.

5’ Sluit document af
Korte demonstratie.

10’ Druk document af
Korte demonstratie.

Tips

 Een beschrijfbare lei kun je makkelijk zelf maken. Stop een dik wit papier in een plastieken
beschermmapje. Laat de leerlingen daarop schrijven met een stift met uitwisbare inkt.

 In de praktijk is het soms handig dat de coach zelf een goede mappenstructuur maakt voor de
leerling. De coach moet afwegen of het aanleren ervan een meerwaarde is.
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9.3. Sessie 2 - Tekst veranderen en verplaatsen

ICT- eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Inhoudelijk: Windows werkt met sneltoetsen (b.v. <Ctrl><X> = knippen). Voor veel leerlingen die
voor het eerst met computer leren werken, is dit een stap te ver. Leer deze sneltoetsen pas aan
wanneer ze het voorgaande vlot verworven hebben. Snelfiche 11 biedt een overzicht van de
sneltoetsen.

3. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les

Inhoud en werkwijze

15’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: documenten openen en opslaan, afsluiten en
afdrukken…

15’ Maak kennis met de toetsen BACKSPACE en DELETE
De coach laat de leerlingen zelf vertellen met welke toetsen je iets uit een tekst kunt
verwijderen. De coach demonstreert de werking van de verschillende toetsen.
Oefen: Elke leerling maakt daarna zelfstandig de oefening op de werkfiche.

20’ Verplaats (Sleep, Knip en Plak) en kopieer tekst (Kopieer en Plak)
De coach begint met twee belangrijke vragen:

• Wat doe je als je tekst wil verplaatsen?
• Wat doe je als je dezelfde tekst nog op een andere plaats wil?

De leerlingen proberen zelf tot de juiste oplossing te komen.
De coach demonstreert.
Oefen: Elke leerling maakt daarna zelfstandig de oefeningen op de werkfiche.

Tips

 Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf de oplossingen aanreiken. Zij hebben vaak al veel voorkennis.
Daarenboven schept dit het gevoel dat het allemaal zo moeilijk niet is.
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9.4. Sessie 3 - Tekst duidelijk en beter leesbaar maken

ICT- eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[7] De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
[8] De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

communiceren.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les

Inhoud en werkwijze

10’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: gebruik van toetsen BACKSPACE en
DELETE, knippen, plakken en kopiëren van tekst…

25’ Breng opmaakkenmerken aan (pas lettertype en -grootte aan, zet tekst vet of
cursief, kies kleur)
De coach start met een leergesprekje. Een aantal leerlingen kunnen zeker aantonen hoe
je het lettertype aanpast of vorm geeft. Zij mogen vooraan demonstreren.
De coach demonstreert daarna de ontbrekende mogelijkheden.
Oefen: Elke leerling maakt zelfstandig de oefening op de werkfiche.

15’ Vergroot ruimte tussen regels en stel lettergrootte en -type standaard in
De coach demonstreert.

Tips

 Leer de leerlingen dat:
• ze het lettertype beter kiezen voor ze beginnen te schrijven. Ook de lettergrootte.
• ze in één tekst slechts één lettertype gebruiken. Verschillende lettertypes maken de tekst te

druk.
• ze de tekst best achteraf benadrukken. Ze kunnen zich dan beter concentreren op de inhoud.
• ze de tekst best enkel benadrukken met vet, cursief, onderstrepen en kleur.
• ze gelijkaardige dingen op dezelfde manier moeten benadrukken. Zo brengen ze tegelijk

structuur in hun tekst.
• een tekst waarin alles benadrukt is, even onduidelijk is als een tekst zonder nadruk.

 Voor leerlingen met dyslexie is een goede opmaak van belang. Houd rekening met de volgende
aanbevelingen.

• Het is niet duidelijk welk lettertype aangewezen is bij dyslexie. Goede lettertypes voor
gedrukte tekst zijn Arial, Comic Sans MS en Times New Roman. Sommige dyslectici verkiezen
Arial, andere Times New Roman of Comic Sans MS1.

• Lijn tekst nooit links én rechts uit. De witruimte tussen de woorden is dan niet even groot. Dit
maakt het lezen extra moeilijk.

• Een tekst waarvan de regels dicht bij elkaar staan, leest moeilijk. Zet de regelafstand op 1,5.
Je zal merken dat lezen gemakkelijker gaat.

1 Deze gegevens zijn te vinden op de website van de Nederlandse vereniging Balans. Zie:
http://www.balansdigitaal.nl/sitemanager.asp?artikel=586.
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9.5. Sessie 4 - Werken met tabellen

ICT-eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[7] De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les

Inhoud en werkwijze

10’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: verander opmaakkenmerken, verander ruimte
tussen regels…

10’ Maak tabel en werk met tekst in tabel
De coach demonstreert de manier om een (kleine of grote) tabel te maken. Het is van
belang hierbij langzaam tewerk te gaan en goed te verwoorden.
De coach demonstreert nadien ook de manier om met tekst te werken (typen en wissen)
in een tabel.
Oefen: Elke leerling maakt zelfstandig de oefeningen op de werkfiche.

10’ Wijzig tabel (voeg kolommen of rijen toe en verwijder)
De coach demonstreert het invoegen en verwijderen van kolommen en rijen.

10’ Pas breedte kolommen en hoogte rijen aan
De coach demonstreert de manier om de hoogte en breedte van een cel aan te passen.
Dit met de handgrepen die verschijnen als je met de cursor over een celrand gaat.

10’ Breng kleur in een tabel
De coach demonstreert de werking van het menu Randen en arcering. Sommige
leerlingen kunnen zich moeilijk in deze schermen oriënteren. Daarom is een stapsgewijze
uitleg nodig!
Oefen: Elke leerling maakt zelfstandig de oefening op de werkfiche. Extra instructie in
kleine groepjes of individueel kan nodig zijn!

Tips

 Breng de twee manieren om een tabel te maken aan. Voor leerlingen met motorische
moeilijkheden is het werken met het menu handiger dan het werken vanuit de knop. Leerlingen
met visuele problemen geven gemakkelijker het aantal rijen en kolommen op.

 Leerlingen moeten bij het invoegen en verwijderen van kolommen en rijen goed nadenken waar
ze iets willen toevoegen of verwijderen.
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9.6. Sessie 5 - De spelling van mijn tekst controleren

ICT-eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[7] De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
[8] De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

communiceren.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten, één lestijd van 25 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.

3. Voor de coach: Het onderdeeltje woorden verwijderen uit de woordenlijst is enkel voor de coach.
De coach moet weten hoe hij fouten uit de woordenlijst moet halen. Dit kan niet verwacht worden
van leerlingen met ernstige leesproblemen.
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Uitwerking

Les 1

Inhoud en werkwijze

10’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: maak en wijzig tabellen…

10’ Controleer spelling (werk met spelling controleren tijdens typen, denk na over
spellingregels, verbeter fouten met suggesties die spellingcontrole doet)
De coach demonstreert hoe je de spelling kunt laten controleren ‘tijdens het typen’. Dit kan
voor sommige leerlingen te verwarrend zijn. De coach toont dan ook hoe je ‘achteraf’ kunt
controleren.

10’ De leerlingen stellen de spellingcontrole zelf in op controleren tijdens typen. Hierna mogen
ze zelf een aantal willekeurige zinnetjes intikken en verbeteren.

10’ Gebruik autocorrectie en voeg woord toe
De coach demonstreert.

10’ De leerlingen mogen hierna zelf experimenteren met het inbrengen van woorden en
afkortingen in de autocorrectie.

Les 2

Inhoud en werkwijze

25’ Oefen
Elke leerling maakt zelfstandig de oefening op de werkfiche.

Tips

 Het belangrijkste is dat je de leerlingen de spelling leert controleren door met de rechter muisknop
op het onderstreepte woord te klikken. Dit is veel efficiënter dan het menu dat verborgen zit onder
de werkbalkknop.

 Sommige leerlingen die kleurenblind zijn, zien het onderscheid niet tussen de rood onderstreepte
spellingfouten en de groen onderstreepte spraakkunstfouten. Schakel dan het controleren van de
grammatica uit.
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9.7. Sessie 6 - Extra structuur brengen in mijn tekst

ICT-eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[7] De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
[8] De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

communiceren.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen aangepast aan het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les

Inhoud en werkwijze

10’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: controleer spelling tijdens en/of na typen,
gebruik autocorrectie…

10’ Markeer tekst
De coach demonstreert.

30’ Gebruik opsommingtekens, werk met koppen en maak inhoudsopgave
De coach legt in een leergesprek met de leerlingen het belang van een goed
gestructureerde tekst uit. Hij laat de leerlingen zelf voorstellen doen. Leg het verband met
boeken. Zo kom je automatisch uit bij koppen (titels). Hierna demonstreert de coach hoe
je koppen kunt aanbrengen en er een inhoudstafel van kunt maken. Daarna legt hij de
werking van de knoppen met opsommingtekens uit.

Tips

 Leg voldoende het verband met de structuur van een boek, een artikel. Dit maakt het voor de
leerlingen herkenbaar. In het leergesprekje kunnen alle leerlingen aan bod komen. Zij hebben
zeker al een aantal structuurkenmerken van teksten gezien.

 Beperk je tot het gebruik van de voorgedefinieerde mogelijkheden. De leerlingen leren hoe ze
koppen en opsommingtekens kunnen veranderen, is te moeilijk.
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9.8. Sessie 7 - Handiger werken met extra programma’s

ICT-eindtermen

Volgende eindtermen komen in deze sessie aan bod:
[1] De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT. Ze zijn bereid ICT te gebruiken ter

ondersteuning van hun leren.
[2] De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
[3] De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[4] De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
[7] De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
[8] De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

communiceren.

Tijdsduur

Eén lestijd van 50 minuten.

Wat heb je nodig?

Demonstratiecomputer
Beamer + scherm of Smartboard
Computer met Word per leerling (duo in geval van mentor)
Werkfiches per leerling (duo in geval van mentor)

Organisatievormen?

Selecteer hier organisatievormen uit in functie van het publiek. Een demonstratie vooraf is altijd nodig!

Demonstratie
Zelfstandig werk
Samenwerken met mentor
Samenwerken met medeleerling met een gelijksoortige problematiek

Aandachtspunten!

1. Attitudevorming: Zet na deze sessie het startmenu en het bureaublad van Windows XP terug op
de standaardinstelling. Hierdoor verplicht je de leerlingen om bij het begin van de volgende sessie
alles weer op ‘Klassiek’ te zetten.

2. Tijdsduur: De planning in dit draaiboek is NIET bindend. Naargelang de voorkennis van de
deelnemers kan je de lessen inhoudelijk anders invullen. Respecteer wel de maximumduur van 50
minuten per les.
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Uitwerking

Les

Inhoud en werkwijze

10’ Zet computers klaar
Herhaal de vaardigheden van de vorige les: markeer tekst, gebruik opsommingtekens…

20’ Installeer en gebruik FolderMarker
Demonstratie: programma installeren en toepassen. De coach legt de link naar het
gebruiken van kleuren voor het kaften van boeken, schriften, …
Oefen: Elke leerling maakt zelfstandig de oefening op de werkfiche.

20’ Installeer en gebruik Stickypad
Demonstratie: programma installeren en toepassen.
Oefen: Elke leerling maakt zelfstandig de oefening op de werkfiche.

Tips

 Bekijk ook de fiches uit de werkmap Leerzorg over het aanbrengen van structuur. Leg het verband
tussen gekleurd kafpapier en gekleurde mapjes op de computer.

 Laat de leerlingen meedenken over de toepasbaarheid van deze programma’s. Zij vinden vast en
zeker creatieve en nuttige toepassingen.


