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Achtergrondinformatie voor de leerkracht
Waarom?
Skype wordt meer en meer gebruikt door gewone mensen, jong en oud. Daarom
is het belangrijk om ook de senioren hierbij te betrekken. In deze wereld van
mobiliteit zijn er heel veel mensen die ver van hun familie wonen. Ook zijn er
veel ouderen die in een home of serviceflat wonen en minder familiebezoek
ontvangen dan ze eigenlijk zouden wensen. Daarom kan het voor veel senioren
nuttig zijn om met Skype te leren werken. Zo kunnen ze gemakkelijker in
contact blijven met hun familie.

Wat?
Skype is een voice-over-ip programma dat gemaakt is om te bellen over het internet. Skype is gratis verkrijgbaar via
www.skype.com. Het enige dat je nodig hebt is een internetabonnement.
Met Skype bel je van de ene computer naar de andere. Dit is volledig gratis. Er is zelfs de mogelijkheid om te bellen
vanaf Skype naar iemand anders zijn telefoon of gsm, aan een laag telefoontarief.
Ook videobellen is mogelijk. Zo kan je de andere persoon zien waar tegen je praat.
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‘ leerkracht leert aan leerlingen’

Welke ICT- competenties streef je na ?

................................................

Tijd

................................................

De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, 		 30 minuten
verantwoorde en doelmatige manier.
De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een
veilige, verantwoorde en doelmatige manier te

Materiaal

................................................
Pc, internet, webcam, (externe microfoon), Skype

communiceren.

Doel/thema

................................................
De leerlingen kunnen communiceren via Skype.

Doelgroep

................................................
4de tot 6de leerjaar

Noodzakelijke vaardigheden

................................................
/
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Deze lessen kunnen toegepast worden in het 4de tot 6de leerjaar. Er is niet veel ruimte om te differentiëren, maak
dus afspraken met je collega’s in de andere leerjaren over wie deze les geeft.

1

De leerlingen maken een Skype-account aan. Ze denken aan het belang van een goed
wachtwoord en een goede gebruikersnaam. Ze gebruiken een wachtwoord dat door andere
mensen niet gemakkelijk geraden kan worden (dus bv. geen namen van familieleden of
huisdieren). Een combinatie van letters en cijfers is ook moeilijker te achterhalen. In de
gebruikersnaam vermelden ze hun leeftijd beter niet.

2

Ze kunnen dit in groepjes doen, of om de beurt individueel.

3

De leerlingen voegen daarna elkaar toe aan hun vriendenlijst. Dit gaat heel simpel. Kijk op de

4

De leerlingen gaan elkaar nu bellen via Skype. De worksheet bevat meer informatie.

5

Laat de leerlingen daarna nog andere functies ontdekken (chatten, videobellen)

bijlage voor meer informatie.

Tips
Skype is de ideale oplossing om in contact te blijven met kennissen of familieleden die in het
buitenland verblijven.
Aanvaard geen personen in je Skype-profiel die je niet kent.

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar.

Les 8

Skype: Online bellen

Lesverloop

............................................................................................................

‘ leerkracht leert aan senioren’
Verloop

....................................................................................................

1

De senioren maken samen met het kind een Skype-account aan. Ze denken aan het belang van
een goed wachtwoord en een goede gebruikersnaam. Ze gebruiken een wachtwoord dat door
andere mensen niet gemakkelijk geraden kan worden (dus geen namen van familieleden of
huisdieren). Een combinatie van letters en cijfers is ook moeilijker te achterhalen. In de
gebruikersnaam vermelden ze hun leeftijd beter niet.

2

Ze voegen daarna elkaar toe aan hun vriendenlijst. Dit gaat heel simpel. Kijk op de worksheet voor

3

Ze spreken een tijdstip af om elkaar te bellen. Het kind legt op voorhand uit hoe de senior dit moet

4

Na deze test kunnen ze videobellen met elkaar. Ook dit legt het kind op voorhand uit aan de hand

meer informatie.

doen.

van de worksheet.
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Skype: Online bellen
Met Skype bel je van de ene computer naar de andere. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een computer en een
internetabonnement.
Op de volgende manier installeer je Skype.
Ga naar www.skype.com en klik op ‘Skype downloaden’.

Kies het besturingssysteem van je computer. Je krijgt onderstaand scherm. Klik op ‘Skype downloaden’
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Kies ‘Account aanmaken’ en vul de nodige gegevens in. De velden met een ‘*’ zijn verplicht in te vullen.

Wanneer je alles correct hebt ingevuld, klik je onderaan op ‘Ik ga akkoord – Doorgaan’. Hierdoor verklaar je
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Skype.
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Je kan nu een account aanmaken bij Skype. Klik op ‘Geen Skypenaam’ en vul de gegevens in.

Nu kan je contactpersonen toevoegen. Dit doe je via het menu.
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Nu kan je contactpersonen toevoegen. Dit doe je via het menu.

Een contactpersoon bellen doe je door de persoon aan te klikken en op bellen te klikken.
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