


Fix it! - 13 thema’s 
•  13 themabundels - telkens één 

  toepassingsgebied centraal 

•  Fichesysteem = flexibiliteit 

•  Technisch proces = rode draad 

•  Onderzoeksopdrachten i.f.v. het gestelde 

  probleem, de realisatie … 

•  Realisatie als oplossing 

               BEHOUDEN & AANVULLEN! 



ICT en leerplan techniek 

•  Intrede internet, de computer, het digitale 

  schoolbord … in het klaslokaal 

•  Onderwijs voorgoed veranderd! 



ICT en leerplan techniek 
•  ICT is algemeen doordrongen in de maatschappij en 
  het dagelijks leven van de leerling. Hierbij moet ICT 
  ruimer gezien worden dan louter computergebruik. 
  Het gebruik van gsm, digitale fotografie, chatten, 
  mp3, tablets … behoort eveneens tot de ICT-wereld 
  van de leerling. 

•  Het is dan ook logisch dat een aantal van deze 
  toepassingen, daar waar zinvol, geïntegreerd wordt in 
  de lessen techniek. 



2 thema’s 

•  Leuke en toffe thema’s 
•  Heel wat onderzoeksmogelijkheden 
•  Verschillende onderzoeksopdrachten 
•  …  



e-opdrachten voor de leerling 

•  Niet zomaar een digitaal ‘thema’ 

•  Leeractiviteiten => interactief gebruik 

  maken van een computer, tablet, gsm 

•  Leerlingen meer betrekken bij het/hun 

  leerproces 





e-opdrachten voor de leerling 
•  50% hanteren => inductief leren 

•  Interactief materiaal in thema’s 
 - Foto’s 
 - Video’s 
 - Animaties 
 - Achtergrondliteratuur 
 - Vragen en feedback bij de oplossingen 
 - Verklaringen van kernbegrippen 
 - Doe-opdrachten 
 - … 



INLOGGEN 











KNOOPPUNT KIOSK 
OFFLINE ÉN ONLINE 



www.knooppunt.net/download 













Hoe werken met de e-opdrachten? 

•  Klassikaal 

•  Individueel – BZL 

•  Groepswerk 

•  Doorschuifsysteem 

•  … 



Eenvoudige en 
herkenbare structuur 



Eenvoudige en 
herkenbare structuur 



NAVIGEREN 







Navigeren 









Bladwijzer - uit 



Bladwijzer - aan 





TEKST 
VERGROTEN 





AANTEKENINGEN 



Potlood 
Markeerstift 

Tekst 
Vormen 
Wissen 

Verplaatsen 
Kladblok 



•  Afbeelding 
•  Geluid 
•  Filmpje 
•  Link 

•  Tekst 
•  YouTube-filmpje 
•  Flashbestand 





AANTEKENINGEN 
OPSLAAN 



Aantekeningen 
•  Opslaan 
•  Verwijderen 
•  Openen 
•  … 





Aantekeningen 
(on)zichtbaar maken 



Doelstellingen 







Verwijzingen 

Animatie 





Geluid 



Bruikbare apps 



Antwoord 
controleren 

Tips 









Resultaten 



Ook op tablet en smartphone … 



BORDBOEK 



Didactische ondersteuning voor de leerkracht 

Bordboek: 
•  Oplossingen van het leerwerkboek 
•  In- en uitzoomen 
• Eigen aantekeningen en verrijkingen toevoegen (links, 
  documenten, presentaties …) 
•  Verschillende versies beheren en bewaren 
•  Bruikbaar op verschillende dragers (pc, Mac, tablet …) 
•  Online en offline gebruik (Knooppunt Kiosk) 

•  Per thema  
•  Beveiligd via Knooppunt 
•  Meer info op www.averbode.be/e-bib 





Contact 
Meer informatie? 
Contacteer onze pedagogisch afgevaardigden: 

Steven Vlieghe 
Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790 
Tel. 0499 51 02 77 
steven.vlieghe@verbode.be 

Martine Vanzurpele 
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd 
postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement Brussel 
Tel. 0478 27 51 12 
martine.vanzurpele@verbode.be 


