De com puter als hulp bij verw erkingsactiviteiten
door Bram Naus
H ans d e B rouw er ge eft in zijn artike l honde rd nieuw e, frisse ve rw erking sactiviteiten d ie d e m otivatie b ij kind eren v erhog en of
b ep aalde accente n in de doelste lling van de les benad ru kken. In zijn lijst van hond erd staat éééén verw erk ing sactiv iteit w aarb ij
de com puter het hulpm iddel is om de verw erking vorm te geven. M aar er kunnen tal van verw erkingsopdrachten digitaal
g ed aan word en. H ierb ij is d e com p ute r niet het d oel, m aar het m idd el.
H ie ron de r is g etrach t om d e lijst v an h on de rd uit te b re id en d oor b ij elk e activ ite it k ort te b e sch rijv en h oe u d aarb ij d e
com p uter als hulp m id d el zou kun nen inzetten. De ene activiteit zal bruikb aard er zijn da n de and ere. Daarnaast heeft de lijst tot
d oel u aan het denken te zetten over de m og elijkhed en van het w erk en m et de com p uter.

De verw erkin gsactiviteiten 1 t/m 30 op de com pu ter
Sch riftelijke taalactiviteiten
1 Een sam envatting schrijven.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
2 H et sam enstellen van een m uur- of w and krant.
O p het interne t bestaan dig itale kantoren, w aarin je op een interne tsite allerlei inform atie bij elkaar kunt plaatsen, zod at deze
h et k arak te r k rijg t v an e en d ig itale m u urk ran t. V oorb e eld en h ie rv an zijn d e K e nn isn etk rin ge n en V iad e sk .
3 Een recensie schrijven.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect. N atuurlijk is het internet een g oed e b ron om
b e staan de re ce nsie s, b v ov er film s, te le ze n. Ee n g oe d v oorb e eld hie rv an is he t film arch ie f v an N R C H an de lsb lad .
4 Een schriftelijk verslag m aken.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
5 Een enquêête opstellen.
Door de vragen van de enquêête in een database te zetten, zoals in het program m a M S -A ccess, kunnen na het invullen ervan
gem akkelijk resultaten en conclusies uit de enquêête getrokken worden.
6 Geg evens verw erken in tabellen en grafieken.
Door geg evens in een spread sheet (M S-Excel) te plaatsen is het verw erken van de gegevens in tabellen en grafieken vaak m et
éééén druk op de knop of via een korte wizard te realiseren.
7 Een stelopdracht (brief, verslag) uitvoeren.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect. De ste lop d ra cht zelf k an een w erk d ocum ent zijn
m et daarin de instructies voor de stelop d racht.
8 Een them atische groepskrant (of schoolkrant) m aken.
M et de hulp van een desk und ig e kunnen de kind eren sam en de red actie vorm en van een dig itale schoolkrant.
9 Een gedicht zoeken (of m aken) en declam eren.
O p het internet zijn genoeg ged ichten te vind en. O p som m ig e sites w orden de kind eren gestim uleerd om eig en ged ichten op te
sturen.
Kijk voor m eer inform atie eens op Poezie.pagina.nl onder het kopje K ind er en Je ug d Poëëzie.
10 Een tekstcollage m aken.
M et een prese ntatiep rog ram m a als M S -Pow erPoint kunnen de kinderen gem akkelijk op de m eest leuke m anieren allerlei
teksten op het scherm laten verschijnen als collage.
11 Een m ultiple-choiceoefening m aken.
Dit kan natuurlijk m et een tekstverw erkingsprogram m a, m aar er is ook specifieke softw are waarm ee kinderen of leerkrachten
toetsen kunnen m aken. W intoets, M ed iator, Easy g enerator en De M ultim ed iale V rag enm ake r zijn een kleine gre ep uit
dergelijke softw are.
12 Een inhoudsopgave m aken m et behulp van kernw oorden.
M et M S -W ord kunt u heel eenvoud ig inhoud sop g aven laten m aken. A ls u bij de help functie het trefw oord inhoud sop g ave intikt,
krijgt u een com plete uitleg hoe u of de kinderen hierm ee aan de slag kunnen.
13 Een associatieoefening m et woorden m aken.
14 Een rubriceeroefening m aken.
Laat de kinderen verschillende plaatjes die zij van het internet downloaden, rubriceren door het juiste plaatje in de juiste m ap
van een clipgalerie te plaatsen.
15 V ragen m aken.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
16 V ragen beantw oorden.
O ok dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S -W ord of W ord Perfect.
Z ow e l he t m ak en als he t b ean tw o ord e n v an v rag e n k an op e en le uk e m an ie r v ia ch atte n. De e en tik t d e v raag in , d e an de r tik t
het antw oord door hiervoor een chatbox als m iddel te gebruiken.
17 Een inform atiefolder sam enstellen.

Pub liceerprog ram m a's als M S -Pub lisher b ied en tal van m og elijkhed en om via w izards in een hand om d raai allerlei fold ers,
b roch ures, flyers enz. te cre ëëren.
18 Een flyer m aken.
Pub liceerprog ram m a's als M S -Pub lisher b ied en tal van m og elijkhed en om via w izards in een hand om d raai allerlei fold ers,
b roch ures, flyers enz. te cre ëëren.
19 V erhalen schrijven bij foto's, dia's of platen.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
20 Een logboek bijhouden.
Door in een tekstverw erkingsprogram m a gebruik te m aken van tabellen kunnen gegevens uit een logboek van elkaar
g e sch eid e n w ord e n. M e t d e Tab -toe ts k un ne n nie uw e rije n g em aak t w ord e n in h et log b oe k.
21 Een quiz (vragenspel) m aken.
Dit kan natuurlijk m et een tekstverw erkingsprogram m a, m aar er is ook specifieke softw are waarm ee de kinderen vragen
kunnen m aken. W intoets, M ed iator, Easy g enerator en De M ultim ed iale V rag enm ake r zijn e en k le in e g re ep uit d erg e lijk e
softw are.
22 Slagzinnen bedenken.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
23 Krantenberichtjes zoeken.
Bijna iedere krant heeft zijn eigen internetsite. Ook daar is het laatste nieuws te vinden. Kinderen kunnen zo direct de tekst en
d e illustraties bij het bericht geb ruiken in een op d racht door d eze te knip p en en te plakken (bv. in een nieuw docu m ent).
24 Een them atisch woordveld m aken.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect. Door woorden in een tekstvlak te plaatsen kunnen
d eze over het hele docu m ent gep laatst w ord en.
25 Een verhaal afm aken.
In e en d ocu m e nt k un t u als le erk rach t he t b eg in v an e en ve rh aal tik k en . Door ee n aan tal p laatje s toe te v oe g en k un t u d e
kinderen die er m oeite m ee hebben om zelf een verhaal te schrijven, een bepaalde richting in sturen.
26 Ee n b esch rijv in g m ake n b ij ee n p laat, foto, m aq ue tte , dia of p latte g ron d.
Dit kan m et een tekstverwerking sprog ram m a als M S-W ord of W ord Perfect.
Beelden de activiteiten
27 Een tijdbalk m aken.
M et tab ellen kunnen de kind eren in een tekstverwerking sprog ram m a eenvou d ig een tijd b alk m aken. Z eker als ze
gebruikm aken van verschillende kleuren. (Selecteer de kolom die je wilt kleuren en klik op de rechterm uisknop - Randen en
arcering - tab b lad A rcering .) B v.:
28 Een tekening m aken.
Er zijn vele beeld b ew erking p rog ram m a's. H et m eest bekend e is Paint.
29 Een beeldverhaal (strip) m aken.
N ad at je m et Paint je eig en tekening en heb t gem aakt, kun je deze m et M S -Pow erPoint verw erken tot een beeldverhaal. Het
leuke is dat je m et M S -Pow erPoint ook aangepaste anim aties of tekstfragm enten kunt invoegen.
30 Een plattegrond of situatieschets m aken.
Een plattegrond van de om geving van je school of van je eigen straat is erg leuk. M aar waar vind je een goed voorbeeld? Er
zijn ve rschillend e routep lanne rs die vrij ge d etaillee rd een straat of w ijk k unn en w ee rg ev en. De kind eren k unn en zo ook
controleren of hun zelfg em aakte platteg rond w el goed is. En kele on line rou tep lanners zijn Locatienet, A nd es en S hell G eostar.
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31 Een beeldcollage m aken.
Pub liceerprog ram m a's als M S -Pub lisher b ied en tal van m ogelijkhed en om via w izards in een hand om d raai beeld collag es enz. te
creëëren.
32 Een alternatief verhaal bedenken.
H et is natuurlijk leuk om je verhaal aan anderen te laten lezen. Kinderverhalen.nl bevat een grote verzam eling kinderverhalen,
m aar biedt ook de m ogelijkheid om nieuwe verhalen te plaatsen.
33 Een m aquette m aken.
Er zijn allerlei com p utersp ellen op de m arkt w aarbij het bouw en van sted en, w eg en, pretparken, spoorweg en enz. het doe l is.
Een kleine gree p uit dergelijke softw are: Leg o Loco, Leg o Creator en S im city.
34 Een zandtafelopdracht uitvoeren.
H elaas kunnen we zand niet digitaliseren.
35 Een landkaartje tekenen, kleuren, intekenen en er een legenda bij m aken.
Als voorbeelden zijn routeplanners heel geschikt. Ze geven op grote en kleine schaal kaarten. De kinderen kunnen er ook m ee
controleren of hun zelfg em aakte land kaartje goed is. Enkele on line rou tep lanners zijn Locatienet, A nd es en S hell G eostar.
36 Een visueel schem a m aken.
M et tab ellen en pijlen kunnen de kind eren in tekstverwerking sprog ram m a's allerlei visuele schem a's m aken. Z eker als ze
g eb ruikm aken van de functie tekenen (Beeld - W erkb alken - Tekenen).
37 Een affiche ontw erpen.
Pub liceerprog ram m a's als M S-Publisher bied en tal van m ogelijkhed en om via w izards in een hand om d raai bv. een affiche te

creëëren.
38 Een observatieopdracht (binnen of buiten) uitvoeren.
Richt een w ebcam op de kooi van een dier en kijk hoe het dier zich gedraagt zonder het bijzijn van m ensen.
39 Een kijkdoos m aken.
Pub liceerprog ram m a's als M S -Pub lisher kunnen een goe d hulp m id d el zijn bij het creëëren van een kijkd oos.
40 N ieuwe pictogram m en ontw erpen.
Eenvou dig e tekenp rog ram m a's als Paint zijn uiterm ate geschikt om pictogram m en te ontw erpen, om dat zulke plaatjes vaak
eenvoud ig van op ze t zijn.
41 Een nieuw, them atisch logo ontw erpen.
Eenvou dig e tekenp rog ram m a's als Paint zijn uiterm ate geschikt om log o's te ontw erp en, om d at zulke plaatjes vaak eenvoud ig
van opzet zijn.
42 Een instrum ent bouw en.
O p de w ebsite van Lesidee.nl is een overzicht te vinden van instructies om zelf instrum enten te m aken. Let er wel op dat
som m ige instrum enten een goede voorbereiding vergen.
43 Een knipselkrant sam enstellen.
Bijna iedere krant heeft zijn eigen internetsite. Ook daar is het laatste nieuws te vinden. Kinderen kunnen zo direct de tekst en
de illustraties bij het bericht gebruiken in een opdracht door deze te knippen en te plakken (bijvoorbeeld in een nieuw
d ocu m ent).
44 Knipsels en ander m ateriaal verzam elen.
H et interne t bied t voldoe nd e m aterialen die in een m ap op de com p uter op g eslag en kunnen w ord en. Denk aa n plaatjes, foto's,
film p jes, d ocum ente n enz. B ed enk w el dat u de kind ere n m oet lere n om g aan m et het ord enen van alle inform atie die zij
downloaden. Anders zal de m ap al heel snel een chaos van bestanden w orden.
45 Een groepstekening m aken.
Er zijn vele beeld b ew erking p rog ram m a's. H et m eest bekend e is Paint.
46 Een plakboek (knipselboek) sam enstellen.
Bijna iedere krant heeft zijn eigen internetsite. Ook daar is het laatste nieuws te vinden. Kinderen kunnen zo direct de tekst en
de illustraties bij het bericht gebruiken in een opdracht door deze te knippen en te plakken (bijvoorbeeld in een nieuw
d ocu m ent).
47 Illustraties opzoeken en ordenen.
Laat de kinderen plaatjes die zij van het internet downloaden, rubriceren door het juiste plaatje in de juiste m ap van een
clipgalerie te plaatsen.
48 Stickers m aken.
Er b estaat speciaal stickerpap ier voor in de printer. M et een beeld b ew erking sprog ram m a, zoa ls Paint, is het m ogelijk een eigen
tekening op deze stickervellen te printen.
49 Een raam krant m aken.
O p het interne t bestaan dig itale kantoren, w aarin je op een interne tsite allerlei inform atie bij elkaar kunt plaatsen, zod at deze
het karakter krijgt van een digitale m uurkrant. Voorbeelden hiervan zijn de Kennisnetkringen en Viadesk.M et de hulp van een
d esk und ig e kunnen enkele kind eren sam en de red actie vorm en van een dig itale krant.
50 Een exp ressiew erkje m aken (knip p en, schild eren , stem p elen, plakken).
M et beeld b ew erking sprog ram m a's als Paint en M S -Photo Ed itor kun je ged eeltes selecteren uit foto's of illustraties. Deze
gedeeltes kun je in een nieuwe illustratie laten sam enkom en.
51 Een ap p licatiew erkje m aken (van stof of pap ier).
M et beeld b ew erking sprog ram m a's als Paint en M S -Photo Ed itor kun je ged eeltes selecteren uit foto's of illustraties. Deze
gedeeltes kun je in een nieuwe illustratie laten sam enkom en.
52 Een rebus m aken.
M et een tekstverwerking sprog ram m a als M S -W ord of W ordPerfect en door plaatjes uit de clipgalerie te gebruiken (Invoegen Figuur - Illustratie) kunnen de kinderen zelf een rebus m aken.
53 Een them atische kleurplaat ontw erpen.
O p he t in te rn et zijn w e b site s te v in de n m e t tal v an k le urp late n, g eord e nd op th em a en on de rw e rp . M issch ie n k un ne n d e
k in de re n hie r id e eë ën op d oe n v oor hu n nie uw e on tw e rp .
54 Een verzam eling aanleggen.
H et interne t bied t vele m aterialen die in een m ap op de com p uter op g eslag en kunnen w ord en. Denk aa n plaatjes, foto's,
film p jes, d ocum ente n enz. B ed enk w el dat u de kind ere n m oet lere n om g aan m et het ord enen van alle inform atie die zij
downloaden. Anders zal de m ap al heel snel een chaos van bestanden w orden.
Verbale taalactiviteiten
55 t/m 62
H elaas praten de huid ig e com p uters nog m aar zeld en terug. Toch kan de com p uter uitstekend geb ruikt worden om te
com m uniceren. Denk aan m og elijkhed en als chatten en het lezen van forum s. M et een w eb cam kan er zelfs g ecom m uniceerd
w ord en in de vorm van vid eoconferen ties.
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In form atieve activiteiten
63 Een excursie m aken.

O p het inte rn et k unnen de kind ere n inform atie zoeken over leuke activ iteiten voor d e excursie, b v. via V rijetijd.p ag ina.nl.
64 Een eigen onderzoekje uitvoeren.
Laat de kinderen eerst op het internet allerlei inform atie zoeken over het onderw erp w aarm ee zij een proefje gaan uitvoeren.
65 Een film bekijken.
M et een beam er in de klas een dvd bekijken is m achtig m ooi! De kinderen hebben het idee dat ze in een bioscoop zitten.
66 Een m useum bezoeken.
Inform atie zoeken over m usea op het inte rn et, bv. via M use um .p ag ina.nl.
67 Een stadsw andeling m aken.
Zet vooraf even de route uit m et een digitale routeplanner. Er zijn verschillende routeplanners die vrij gedetailleerd een straat
of w ijk kunnen w eergeven, bv. Locatienet, A nd es en S hell G eostar.
68 Een tentoonstelling bezoeken.
In een zoekm achine zoeken m et bv. de woorden tentoonstelling on line levert allerlei interessante tentoonstellingen op internet
op .
69 Een gastdocent uitnodigen.
V ia e-m ail, ee n foru m of ee n ch atse ssie (in e en ch atb ox ) hoe ft d e le erk rach t of sp re ke r nie t ee ns te r p le kk e te zijn . De nk bv .
aan het stellen van vrag en ov er b ep aalde dieren aa n een dieren verzorg er van A rtis.
70 Een speurtocht m aken.
U kunt een digitale speurtocht m aken. Begin op een internetsite en laat de kinderen daar inform atie zoeken die hen weer naar
een andere internetsite leidt. Het doel is op een bepaalde pagina te eindigen.
71 Een puzzelrit in elkaar zetten.
U kunt een digitale puzzelrit sam enstellen. Begin op een internetsite en laat de kinderen daar inform atie zoeken die hen weer
naar een andere internetsite leidt. Het doel is op een bepaalde pagina te eindigen.
Dram a- en doeactiviteiten
72 t/m 81
A ls virtual reality op school m ogelijk wordt, kan dat in de toekom st m isschien m ogelijkheden bieden. Active W orlds neem t al
e en v oorzich tig e stap d ie rich tin g!
A u dio- en visu ele activiteiten
82 Een bandopnam e m aken.
M et de geluidsrecorder (Program m a's - Bureau-accessoires - M ultim edia - G eluidsrecorder) kunnen korte geluidsfragm enten
opgenom en worden.
83 Een hoorspel m aken.
M et de geluidsrecorder (Program m a's - Bureau-accessoires - M ultim edia - G eluidsrecorder) kunnen korte geluidsfragm enten
opgenom en worden. Bij een hoorspel kunnen m eerdere van die geluidsfragm enten gebruikt worden. Daarnaast zijn er van het
internet allerlei geluidsfragm enten en -effecten te downloaden.
84 Een geluidsband beluisteren.
G eluidsfragm enten beluisteren via het internet is voor kinderen vaak niet m eer dan een druk op de knop. Via het internet kan
ook naar allerlei digitale radiostations geluisterd w orden.
85 Een geluidsband m aken.
M et de geluidsrecorder (Program m a's - Bureau-accessoires - M ultim edia - G eluidsrecorder) kunnen korte geluidsfragm enten
opgenom en worden. M eerdere van die geluidsfragm enten kunnen achter elkaar geplaatst worden. Daarnaast zijn er van het
internet allerlei geluidsfragm enten te downloaden.
86 Dia's bekijke n m et een view er.
M et M S -Pow erPoint kunnen de kinderen een diavoorstelling m aken. De plaatjes kunnen ze eventueel downloaden van het
internet. Als u zelf eerst ook een Pow erPoint-presentatie sam enstelt, weet u m eteen tegen welke problem en de kinderen
kunnen aanlopen bij het m aken van hun presentatie.
87 Een radiouitzending beluisteren.
Via het internet kan ook naar allerlei digitale radiostations geluisterd w orden. Een goed voorbeeld van een portal op dit gebied
is O m roep .nl.
88 Een televisieles bekijken.
V eel televisielesse n heb b en een eig en internetsite. Denk bv. aan S chooltv van Teleac/N O T. Laat de kind eren deze internetsite
ook eens bezoeken.
89 Een lied m aken, zingen, opnem en en afspelen.
M uziek downloaden is een favoriete bezigheid van veel kinderen. Zeker als ze hun favoriete liedjes op een cd kunnen branden.
M aak eens een klassen-cd .
90 M uziek zoeke n die bij een them a past.
M uziek downloaden is een een koud kunstje voor veel kinderen. Als ze de liedjes op een cd kunnen branden, kunnen ze een
them a-cd sam enstellen.
91 Een nieuwsuitzending invullen, op video opnem en en afspelen.
H e t is m og e lijk je e ig e n in te rn etrad iostation te h eb b en , al is d it w e l erg sp e cialistisch . H ie rv oor is sp e cifie ke softw a re n od ig .
Kijk v oor extra inform atie b ij S houtcast of Live 365.com .
92 Dia's en foto's m aken.
A ls uw school beschikt over een digitale cam era , kunnen kind ere n onb ep erk t exp erim ente re n m et fotog ra fie. Z eker in

com b inatie m et M S -Pow erPoint is dit geg arand eerd een succes.
93 Een videoband bekijken.
M et een b eam er in de klas een v id eob and be kijke n is m achtig m ooi! De kind eren he b b en he t id ee dat ze in een bioscoop
zitten.
IC T -to epassin g
94 Een Pow erPoint-presentatie m aken.
De m ogelijkheden van M S -Pow erPoint zijn in de voorafgaande activiteiten al diverse m alen naar voren gekom en.
Biologieactiviteiten
95 t/m 100
G elukkig bestaat de levende, denkende com puter nog niet en is het hoofdzakelijk nog m aar een hulpm iddel. W el kan het
inte rn et een bron van extra inform atie zijn voor b iolog ieond erw erp en. Een goed beg inp unt is Biolog ie.p ag ina.nl.

