
MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Lootens Estee 2018-2019
Leerjaar: 1 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Annelies Lannoo, Annemie 
Acke 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik vertel bij foto’s en filmpjes
- ik kijk en luister naar een digitaal verhaal

Creatief vormgeven en presenteren
- ik luister en kijk naar muziek en vertel mijn mening hierover
- ik kijk naar kunst van verschillende kunstenaars en doe inspiratie op voor de lessen beeld

Oefenen en leren
- ik oefen en leer via een onlineplatform

Je kunt zelfstandig inloggen op Bingel. Bravo! 
- ik speel een spelletje via digitale middelen
- ik kan de voorziene werktijd in de gaten houden met een digitale aftelklok
- ik oefen rekenen via digitale media
- ik oefen lezen via digitale media
- ik kijk naar danspasjes via de beamer op groot scherm, en oefen zo dansen in

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan geduldig wachten tot een programma of toepassing gestart of uitgevoerd is
- ik kan zorgzaam omgaan met mediamiddelen

Zoeken, verwerken en bewaren

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: De Rocker Febe 2018-2019
Leerjaar: 2 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Elke Van de Velde, Katrien 
Vandekerckhove 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik vertel bij foto's
- ik vertel bij beelden

Creatief vormgeven en presenteren
Oefenen en leren
- ik kan online oefeningen maken op spellingsmoeilijkheden
- ik maak zelfstandig de oefeningen op het honderdveld
- ik oefen zelfstandig de maal- en deeltafels via een onlinetoepassing

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan de computer op de juiste manier opstarten en afsluiten
- ik kan filmpjes starten en afsluiten

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan de dansinstructies op het scherm meevolgen en de danspasjes zelfstandig uitvoeren

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
De kinderen van het tweede leerjaar kunnen al vlot met de computer werken. Zij verdienen een dikke pluim voor al 
hun gemaakte oefeningen op Bingel. Doe zo voort! 

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Van den Broecke Jelena 2018-2019
Leerjaar: 3 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Janita Coppejans, Annemie 
Acke 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik begeef me veilig op weg in de digitale wereld

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan een presentatie maken

Oefenen en leren
- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst,) via een onlineplatform (wwwict-platform, 
bingel, mikado online,...)

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan inloggen op mijn Google account
- ik weet dat ik thuis ook verder kan werken
- ik begrijp het belang van het geheim houden van een paswoord
- ik werk aan het juist gebruiken van het toetsenbord en de muis
- ik kan een computer op een correcte manier opstarten en afsluiten
- ik kan zorg dragen voor de mediamiddelen die ik gebruik
- ik kan een werkmap aanmaken en delen met de leerkracht
- ik kan documenten een passende naam geven en bewaren in de gedeelde werkmap
- ik kan een foto of afbeelding in een document invoegen

Zoeken, verwerken en bewaren

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Het lukt jou al heel goed om met Google Drive te werken. Doe zo verder! 

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Peirsman Rhianna 2018-2019
Leerjaar: 4 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Patricia Verdegem Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik kan een mail versturen, openen, lezen, beantwoorden, doorsturen
- wij leren online samenwerken en delen

Brief delen in Google Drive en delen met klasgenoot. 

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan passende foto’s kiezen voor een presentatie
- ik kan (in Google Drive) een document/presentatie/map aanmaken

Oefenen en leren
- ik kan de tijd aflezen van een digitale klastimer
- ik kijk naar reportages, filmpjes, foto’s, ... (digitale media) om de leerstof te ondersteunen/verrijken
- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst, ... ) via een onlineplatform (www.ict-platform.be,
bingel, ...)
- ik speel zelfstandig een educatief spel op een digitaal apparaat
- ik kan een dans/beweging leren via digitale media

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan een veilig wachtwoord kiezen en dit voor mezelf houden
- ik kan mediamiddelen op een verantwoorde en veilige manier gebruiken
- ik kan een document opslaan, benoemen, terugvinden en openen
- ik kan een tekst typen en creatief aanpassen
- ik kan een map aanmaken, benoemen, terugvinden en openen
- ik kan (in Google Drive) een document delen met de juf of een klasgenoot
- ik let op een goede zithouding aan de computer

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan informatie opzoeken op het internet
- ik kan in een map informatie opslaan en terugvinden

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Wij oefenden tijdens de ICT-lessen verder onze leerstof in. Daarbij leerden we een eigen paswoord te hanteren en 
gebruiken. 
We leerden google-drive verder te gebruiken, en verkenden daarbij hoe je een document of map kan maken. We 
leerden ook documenten delen. En konden zo communiceren met andere klasgenoten of de juf. 
  

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Martens Seppe 2018-2019
Leerjaar: 5 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Linda Kerckhaert Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik kan een mail opstellen en versturen
- ik leer online samenwerken en delen

Je verraste juf Annemie met een prachtige lieve beterschapsmail waarmee je haar ongetwijfeld heel blij maakte. 
Proficiat daarvoor! Je stuurde ook een heel lieve dankmail naar de eigenaar van Chocolaterie Denolf in Torhout. 
Bravo daarvoor! 

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan zelfstandig een powerpoint maken
- ik ontwerp via digitale middelen muzische of technische werkjes

Bravo voor de mooie digitale fotocollage die je maakte over de plattelandsklassen! 
- ik kies een liedje via youtube, speel het af en beluister
- ik kan een schrijfopdracht uitvoeren via Google Drive
- ik kan een mindmup maken in Google Drive

Je maakte twee overzichtelijke MindMups over jezelf en over je droomjuf. Kleurrijke MindMups! 

Oefenen en leren
- ik kan algemeen leerstof inoefenen via een onlineplatform (bijv. www.ict-platform.be - Bingel)

Je maakte 366 oefeningen op Bingel in het eerste semester en je verzamelde 1179 pingping. Proficiat Je hebt een 
heel flinke inzet! 

- ik kan een stappenplan gebruiken bij het uitvoeren van een opdracht
- ik oefen online leerstof in
- ik kan een webpad oplossen

We maakten nog maar net kennis met het oplossen van een webpad. Verder inoefening in het tweede semester zal 
je helpen om dit nog beter onder de knie te krijgen! 

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan teksten typen in google documents
- ik kan me correct aanmelden met mijn eigen google account en besef de veiligheid van het afmelden
- ik kan beamer, laptop, boxen zelfstandig aansluiten en gebruiken
- ik leer een zoekkaart gebruiken via een website (bv. om bladeren te determineren)
- ik ga zorgzaam om met ict-materiaal
- ik kan een map in Google Drive delen met de leerkracht
- ik bewaar een map met de juiste naam in een map op de harde schijf
- ik kan een kopie nemen van een document, foto, map of bestand en deze in mijn eigen mapje zetten
- ik kan onder toezicht (met of zonder hulp) in- en uitloggen

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan via een webpad gerichte inhoudsvragen over een thema oplossen

We oefenden dit voor de allereerste keer. We moeten hierin zeker nog meer vaardigheid verwerven. 
- ik kan informatie, afbeeldingen, filmpjes opzoeken via internet

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Je bent steeds enthousiast in de lessen mediakundige ontwikkeling. Je groeit verder in het zelfredzaam omgaan met 
media en mediacontent en je probeert dit ook kritisch te beoordelen naar vorm en inhoud. Je leert gaandeweg hoe 
je media doordacht en zorgzaam kan aanwenden. Blijf je digitale informatievaardigheden verder ontwikkelen. Juf. 
Linda. 



Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Van Pamel Sander 2018-2019
Leerjaar: 6 LO Mediarapport 1 - 25-01-

2019
Klastitularis: Céline De Clercq Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR1
Communiceren
- ik communiceer met anderen via de computer
- ik kan een gedeeld audio-fragment beluisteren
- ik kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden
- ik kan een artikel voor op de klasblog schrijven
- ik deel zelfgemaakte documenten met anderen

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan digitaal een document maken en bewerken
- ik zorg voor een verzorgde lay-out
- ik kan zelfstandig een presentatie maken

Oefenen en leren
- ik kan aangebrachte leerstof zelfstandig verwerken op digitale media
- ik kan algemeen leerstof inoefenen via een onlineplatform
- ik kan denkspelletjes spelen via een onlineplatform
- ik maak gebruik van gedeelde audio-bestanden om leerstof in te oefenen
- ik verwerf met behulp van een instructiefilmpje nieuwe leerstof

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan verantwoord omgaan met wachtwoorden
- ik kies steeds een veilig wachtwoord
- ik kan werken met een digitaal fototoestel
- ik kan typen in een tekstverwerkingsprogramma
- ik kan een document delen met iemand
- ik kan zelfstandig in-en uitloggen
- ik draag zorg voor voor materialen ( muis , toetsenbord , hoofdtelefoon)
- ik kan eigen privacy en veiligheid bewaken en die van anderen respecteren

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan de actualiteit volgen, een radio-uitzending beluisteren via de computer
- ik zoek online informatie op
- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes via een zoekmachine
- ik kan met meerdere personen tegelijk werken in een bestand om een groepswerk te vervolledigen

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Lootens Estee 2018-2019
Leerjaar: 1 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Annelies Lannoo, Annemie 
Acke 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan een filmpje (her)bekijken waardoor ik iets beter begrijp

Oefenen en leren
- ik oefen plus- en minoefeningen tot 20 via digitale media
- ik ontdek nieuwe dingen over een onderwerp via digitale media (bijv. over het ziekenhuis)

We kijken meermaals per week naar Karrewiet en leren zo veel dingen bij. 
- ik oefen en leer via een onlineplatform

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan vlot handelen met de muis
- ik kan een programma op een correcte manier afsluiten
- ik kan een computer op een correcte manier aan- en uitzetten

Zoeken, verwerken en bewaren

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: De Rocker Febe 2018-2019
Leerjaar: 2 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Elke Van de Velde, Katrien 
Vandekerckhove 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
- ik bekijk foto's via de schoolwebsite en vertel hierbij
- ik kan een digitaal filmpje/digitaal verhaal bedienen en bekijken

Creatief vormgeven en presenteren
Oefenen en leren
- ik oefen kloklezen met behulp van digitale middelen
- ik oefen zelfstandig de maal- en deeltafels via een onlinetoepassing
- ik oefen zelfstandig de maal- en deeltafels via een onlinetoepassing

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan correct een tekst zonder hoofdletters overtypen
- ik kan me inloggen
- ik kan vlot handelen met de muis (klikken, dubbelklikken, slepen, scrollen)
- ik kan geduldig wachten tot een programma of toepassing gestart of uitgevoerd is

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan de dansinstructies op het scherm meevolgen en de danspasjes zelfstandig uitvoeren

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Van den Broecke Jelena 2018-2019
Leerjaar: 3 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Janita Coppejans, Annemie 
Acke 

Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
- ik begrijp dat ik ook bij het online communiceren passend taalgebruik hanteer
- ik kan een mail openen, lezen en beantwoorden

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan met hulp een verslag maken over een schoolgebeurtenis

Oefenen en leren
- ik oefen de geziene leerstof (wiskunde, taal, wero, godsdienst,) via een onlineplatform (wwwict-platform, 
bingel, mikado online,...)

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan zelfstandig een afgesproken website openen en verkennen

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik gebruik een zoekmachine om informatie op te zoeken voor een spreekbeurt

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
We hebben al heel wat nieuwe computervaardigheden geleerd in het derde leerjaar. We kunnen al heel vlot met 
Google Drive werken, documenten aanmaken, presenaties maken, mailen, foto's invoegen en informatie opzoeken. 

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Peirsman Rhianna 2018-2019
Leerjaar: 4 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Patricia Verdegem Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
- wij leren online samenwerken en delen

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan (in Google Drive) een document/presentatie/map aanmaken

In groepswerk een presentatie maken. Thema "projectweek". 

- ik kan de computer, laptop, beamer, ... gebruiken bij bv een presentatie, een spreekbeurt
- ik kan passende foto’s kiezen voor een presentatie

In groepswerk 
- ik kan passende foto’s kiezen voor een presentatie

Oefenen en leren
geziene leerstof inoefenen op Bingel
- ik speel zelfstandig een educatief spel op een digitaal apparaat

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan vlot handelen met de muis
- ik herken vlot de letters en leestekens op het klavier
- ik kan inloggen met een persoonlijke account en wachtwoord

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan in een map informatie opslaan en terugvinden
- ik kan informatie opzoeken op het internet

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Wij werkten de voorbije weken aan projectweek. In groepjes maakten de kinderen een powerpoint in Google Drive. 
Zo hebben zij vele ICT-vaardigheden ingeoefend. Het maken en bewerken van een powerpoint ging vlot. 
Ook proficiat aan jouw grote inzet om op Bingel de leerstof goed in te oefenen! Doe zo voort! 

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Martens Seppe 2018-2019
Leerjaar: 5 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Linda Kerckhaert Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
- ik kan een mail opstellen en versturen

Je stuurde een mooie dankmail t.g.v. 'dag van de directeur'! Je versierde die creatief door het toevoegen van 
passende foto's! 

- ik kan beleefd en respectvol communiceren op het internet
- ik leer online samenwerken en delen
- ik kan naar instanties mailen (bv. infodienst voor toerisme)
- ik stel mezelf voor via een digitaal 'profiel'

Creatief vormgeven en presenteren
- ik maak een digitale presentatie (bijv. ter ondersteuning van een spreekbeurt, een reisbeurs, een 
actuanieuwsflash, een boekbespreking)
- ik bekijk beelden en informatie over een onderwerp
- ik ervaar leerinhouden concreet aan de hand van presentaties, geluidsfragmenten, afbeeldingen, filmpjes,...
- ik kies een liedje via youtube, speel het af en beluister
- ik kan via een aangeboden medium een instructiefilmpje bekijken
- ik ontwerp via digitale middelen muzische of technische werkjes
- ik verzorg teksten (en boodschappen) op een creatieve manier
- ik kan een tekst opmaken met een tekstverwerkingsprogramma
- ik kan zelfstandig een powerpoint maken
- ik kan een tekst lay-outen met beeld(en) en opmaak
- ik kan creatief ontwerpen via een applicatie op internet (bv. www.tagxedo.com)
- ik ontwerp via digitale middelen (bv. een cadeaubon)
- ik kan een mindmup maken in Google Drive
- ik kies passende foto’s of afbeeldingen voor een presentatie en kan ze toevoegen aan een document
- ik maak een digitale presentatie (bijv. ter ondersteuning van een spreekbeurt, een reisbeurs, een 
actuanieuwsflash, een boekbespreking)

Oefenen en leren
- ik kan algemeen leerstof inoefenen via een onlineplatform (bijv. www.ict-platform.be - Bingel)

Je maakte in het tweede semester 726 oefeningen op Bingel en je verzamelde 102 pingping. 
- ik leer bij over een onderwerp aan de hand van een educatief spel
- ik kan een stappenplan gebruiken bij het uitvoeren van een opdracht
- ik oefen online leerstof in
- ik kan een webpad oplossen

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan een werkstuk in Google documents vormgeven
- ik kan kritisch omgaan met het internet (ik weet dat niet alles wat ik lees op internet waar is, dat informatie 
bedoeld voor kinderen toch te moeilijk kan zijn)
- ik wil in functie van de gegeven opdracht en de doelgroep mijn opdracht controleren en indien nodig bijsturen
- ik kan beamer, laptop, boxen zelfstandig aansluiten en gebruiken
- ik leer (metend en cijferend) rekenen met digitale middelen
- ik verken mijn omgeving via online (lucht)foto's
- ik bewaar een map met de juiste naam in een map op de harde schijf
- ik kan mijn document(en) een naam geven
- ik kan een werkstuk in Google documents vormgeven
- ik kan een foto/document delen met iemand



Zoeken, verwerken en bewaren
- ik zoek heel gericht (woorden, synoniemen, video, geluid, spreekbeurtmateriaal,...)
- ik kan via een webpad gerichte inhoudsvragen over een thema oplossen
- ik verzamel via diverse bronnen informatie over een bepaald onderwerp
- ik los zelfstandig of samen met een klasgenoot een webkwestie op
- ik kan m.b.v. digitale bronnen een webpad oplossen
- ik zoek antwoorden op vragen a.d.h.v. een opgegeven website

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Je leerde dit schooljaar de mogelijkheden van de mediamiddelen ontdekken en gebruiken om eigen ideeën, 
gevoelens, gebeurtenissen en informatie vorm te geven en te verwerken. Naast elementaire kennis over 
verschillende media en hun toepassingen heb je  ook vaardigheden en inzichten verworven om zinvol en creatief 
met media om te gaan, ermee te leren en te communiceren. Bij de voorbereiding van de klaspresentatie en de 
reisbeurs vergrootte je het leerrendement en het plezier in leren. Haal nog meer uit digitaal. Ik wens je nog veel 
digitaal plezier, ook in de toekomst! 

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar



MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

 

Naam: Van Pamel Sander 2018-2019
Leerjaar: 6 LO Mediarapport 2 - 07-06-

2019
Klastitularis: Céline De Clercq Ik ken, ik kan, ik doe dit al! 

MR2
Communiceren
- ik communiceer correct en beleefd in een tekst, per mail, op een forum,...
- ik kan online een enquêteformulier invullen
- ik denk kritisch na over mijn eigen media-gebruik (plaatsen van foto's, boodschappen,... op het internet)
- ik kan fictie en werkelijkheid in de media onderscheiden
- ik kan enkele sociale netwerken opsommen en hun doel verwoorden
- ik kan een artikel voor op de klasblog schrijven
- ik deel zelfgemaakte documenten met anderen

Creatief vormgeven en presenteren
- ik kan digitaal een strip maken
- ik kan digitaal testen maken
- ik kan een presentatie voor de klas brengen
- ik kan zelfstandig een presentatie maken
- ik kan een ritmisch patroon/muziekstuk maken

Oefenen en leren
- ik kan algemeen leerstof inoefenen via een onlineplatform
- ik oefen een andere taal via een onlineplatform
- ik kan een schema of web opstellen met een mindmapprogramma
- ik kan denkspelletjes spelen via een onlineplatform
- ik kan digitaal bomen determineren

Technisch-instrumenteel vaardig en veilig gebruik
- ik kan een document delen met iemand
- ik kan typen in een tekstverwerkingsprogramma
- ik kan binnen sociale netwerken de relevantie en waarde van informatie inschatten, en bewust informatie 
delen
- ik ben me bewust van de gevaren die sociale media met zich meebrengen

Zoeken, verwerken en bewaren
- ik kan de actualiteit volgen, een radio-uitzending beluisteren via de computer
- ik los zelfstandig of samen met iemand een webkwestie op
- ik zoek tekst, afbeeldingen, geluiden, filmpjes via een zoekmachine
- ik zoek woorden die ik niet begrijp op in een onlinewoordenboek
- ik zoek passende instructiefilmpjes op om geziene leerstof te ondersteunen

WOORDJE VAN DE LEERKRACHT, wat ik jou nog wil zeggen:
Doorheen de lagere school leerden we heel veel nieuwe dingen, trucjes, vaardigheden, attitudes om jullie wegwijs te
maken in de digitale wereld. Dit lukt al aardig goed en ik ben ervan overtuigd dat jullie media-rugzakje een 
meerwaarde zal betekenen in het middelbaar en in de verdere toekomst.
Probeer jullie media-wijsheid goed te bewaken en ontdek op een veilige manier verder het digitale pad.
  

Handtekening ouder(s) Handtekening (co)klassenleraar


