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... mediawijsheid groep 1-2

Tablets, computers en digiborden, het zijn de onderwijshulpmiddelen van deze tijd. 

Ook in de kleutergroep zijn deze middelen goed in te zetten, zowel voor kinderen 

als voor de leerkracht. Met deze tien praktische tips kunt u direct aan de slag.

2
Tien 
voor 
kleuters

een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen,

1 Maak je eigen apps 
TinyTap biedt een platform met educatieve 
spellen, gemaakt door ouders en leerkrachten 
over de hele wereld. U kunt een bestaand spel 
downloaden of zelf spellen maken en deze 
spelen op een digibord, computer of tablet. Stel 
een leerdoel centraal waarmee u de kinderen 
in uw groep extra wilt laten oefenen. De online 
omgeving van TinyTap bestaat uit een website en 
een app voor Android en iOS. Een leuk extraatje 
is dat u in deze app foto’s uit de eigen omgeving 
kunt gebruiken.

2 QR-Codes
Wanneer je een QR-code scant, kom je terecht 
op de weblocatie die eraan gekoppeld is, bijvoor-
beeld een digitaal prentenboek of een instructie-
video. De apps om QR-codes te kunnen scannen 
zijn gratis te downloaden voor alle apparaten.
Online kunt u gratis een eigen QR-code maken, 
bijvoorbeeld via nl.qr-code-generator.com. Dit 
biedt bijzonder veel mogelijkheden. In het artikel 
QR codes gebruiken in de kleuterklas leest u meer 
hierover. (kleuterklasse.nl/?p=1924)
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3 Instructiefilmpjes
Maak of zoek instructievideo’s voor leerdoelen in 
de groep. Aan de hand van zo’n video leert u de 
kinderen bijvoorbeeld zestien vierkantjes vouwen 
(zie youtube.com/takengroep2). Een groot voordeel 
is dat kinderen deze video’s zo vaak kunnen kijken 
als nodig is. Ondertussen kunt u de aandacht 
richten op andere kinderen. Met de (betaalde) 
apps van Edio kunnen kinderen met behulp van de 
instructievideo’s zelf kiezen wat ze willen doen (zie 
edio.nl). 

4 Digitale prentenboeken
Laat kinderen met digitale prentenboeken een 
verhaal steeds weer opnieuw beleven. Via wepboek.
nl kunnen ze zelf kiezen welk boek wordt voorgele-
zen. Ook zijn er diverse prentenboeken-apps. Deze 
apps bieden kinderen de keuze om een boek zelf 
te lezen of om voorgelezen te worden en ze bevat-
ten vaak leerzame spelletjes. Uitgeverij Gottmer 
biedt bijvoorbeeld Nippertje, Mama Kwijt, Aadje 
Piraatje, Anton kan toveren, Boer Boris gaat naar zee, 
Sproet en Wij gaan op Berenjacht.

5 Foto’s maken
Laat kinderen met een tablet foto’s van hun werk 
maken, zodat ze na het spelen de groep kunnen 
laten zien wat ze gemaakt hebben. Wanneer u 
op excursie gaat, neem dan de tablet mee en laat 
kinderen foto’s en filmpjes maken. Hierdoor hebt u 
zelf meer tijd om de kinderen rond te leiden en is 
er na afloop toch een leuk sfeerverslag. 

6 SmartGames
Smartgameslive.com is een online platform 
waarmee kinderen smartgames kunnen spelen op 
een computer of tablet. In totaal zitten er in deze 
webbased omgeving achttien verschillende games. 
Scholen kunnen een speciaal abonnement nemen 
van € 20,- per jaar per groep. Met dit account kunt 
u dertig kinderen een eigen toegangscode geven 
waarmee ze thuis én op school kunnen spelen. 
Ook heeft SmartGames een drietal spellen als app 
uitgebracht voor de tablet.

7 Spelenderwijs leren 
Kleuters willen de wereld ontdekken en met ICT kunt 
u de wereld van buiten naar binnen halen. Speel een 
treinmachinist met Toca Train, open een eigen kapsa-
lon in Toca Hairsalon of onderhoud een eigen moes-
tuin of supermarkt met Dr. Panda. Deze apps sluiten 
prachtig aan bij de thema’s in de groep. Met Google 
Streetview op het digitale schoolbord kunt u samen 
rondwandelen over een vliegveld, door de eigen wijk, 
in een haven, ... 

8 Scherm kinderen af
Bepaal wat kinderen doen op een tablet of 
computer. Zorg ervoor dat de kinderen maar 
één spel of app tegelijk kunnen spelen. Op de 
computer kunt u hiervoor de schermvullende 
weergave inschakelen. Wanneer het een spel 
via internet is, klik dan op F11.
Op de iPad kunt u begeleide toegang gebruiken. 
Kinderen kunnen dan alleen de app spelen die u hebt 
ingeschakeld. Op Android-tablets zit een zogenaamde 
‘kidsmodus’ waarmee u kunt instellen welke apps er 
beschikbaar zijn voor de kinderen. 

9 Digitale Lego
Via buildwithchrome.com kunnen de kinderen digitaal 
met Lego bouwen. Open de website in Google 
Chrome op een computer, digitaal schoolbord of 
tablet en een grenzeloze bak met blokken staat 
klaar. Kinderen kunnen opdrachten doen en op 
deze manier de mooiste bouwwerken maken. 
Het wordt helemaal fantastisch wanneer u de 
bouwwerken, gemaakt op een digitale kaart, 
kunt plaatsen in de deel-omgeving. Hier kunnen 
de kinderen ook bouwwerken bekijken van 
andere bouwers en zich erdoor laten inspireren.

10 Engels
Veel software en apps zijn in meerdere talen te spelen. 
Zet voor de slimme kleuter de taal een keer op Engels 
of doe dit structureel als u vroeg vreemde talenonder-
wijs in uw lesprogramma hebt zitten. Suggesties: 
•	Tel de Dieren (leer tellen in verschillende talen)
•	Pili pop (Engelse woordenschat en spraak oefenen)
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