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Na een inwerkperiode wil ik nu weer wat aandacht besteden aan de nieuwsbrieven. De 
bedoeling is dat deze frequenter verschijnen en jullie op de hoogte houden van ICT nieuws.  
 
EMJEE : 
De netwerken van alle Veenplasscholen worden m.i.v. 1 januari beheerd door EMJEE, het 
bedrijf van Marcel Stolk. Softwarlijsten worden geactualiseerd. Ook de inlog op het nieuwe 
ticketsysteem wordt opnieuw vastgesteld. Alle ICT– coördinatoren kregen hierover eerder 
bericht. Ik reken op jullie medewerking om het een en ander op tijd in orde te maken. 
 
Dotcomschool:       Zijn jullie al gedotcommuniseerd? 
De leerkrachtencursus is geheel of gedeeltelijk op de verschillende scholen gegeven. Er komt 
een evaluatie om het implementatieproces te meten. Niet elke school is even ver en na de 
cursus moeten leerkrachten het ook nog gaan gebruiken. Sommige scholen voeren alleen de 
absenten in, andere scholen halen ook hun digitaal rapport uit dotcomschool. Ter Does loopt 
hierbij voorop. 
Voor de administratieve medewerkers is er een bijeenkomst geweest, waarbij de ervaringen 
met Dotcomschool werden uitgewisseld. De meeste scholen hebben de PGNO- scan achter de 
rug en heel veel foutmeldingen zijn door dotcomschool en de medewerkers weggewerkt. Via 
een mailnetwerk zullen de medewerkers elkaar ondersteunen. De 1 oktober telling is achter de 
rug. De meeste problemen werden ondervonden bij het maken van de leerlinglijsten, die naar 
bestuur en OHM, het administratiekantoor, moesten worden gestuurd. 
Er is ook een IB-bijeenkomst geweest, waarbij Petra Bom van Dotcomschool heeft uitgelegd, 
hoe er een trendanalyse gemaakt kan worden en hoe de kengetallen gebruikt kunnen worden.. 
 
Verder heeft ze aandacht besteed  aan de module Handelingsplanassistent(HPA) en de 
module Orthotheek. Er is vooral aandacht voor de HPA, die ingezet kan worden bij het 
aanvragen van budget voor een rugzakleerling. Aangezien het beleid is aangescherpt vraagt 
dit een gedegen aanvraag. Er zijn al enkele  scholen  die dit programma hebben besteld. (bv 
Vosseschans). 
Bij de orthotheekmodule bestaat straks ook de mogelijkheid de bestanden aan elkaar te 
koppelen. Zo kunnen we gebruik maken van elkaars naslagwerk. Alleen de Antonius heeft 
deze module aangeschaft.  Omdat hier bij aanschaf van meerdere modules een korting wordt 
gegeven wordt de belangstelling geïnventariseerd. 
 
De meeste problemen waar we met DOTCOMSCHOOL nog tegen aanlopen hebben met 
internetinstellingen en printen te maken .Omdat correspondentie, aanmeldingsformulieren 
voor het vo, uitschrijvingsformulieren, etiketten,  handelingsplannen, verslagen rapporten 
allemaal uit dit administratiesysteem komen rollen, worden we hier dagelijks mee 
geconfronteerd. De opmaak is niet goed en is ook moeilijk te veranderen. Het is voor de 
gebruiker behoorlijk frustrerend. 
Ook Emjee heeft door het instellen van de printer, het zichtbaar maken van de printer, al veel 
gedaan om de problemen te lijf te kunnen gaan. De ontwikkelaars van DCS hebben m.n. met 
het rapport weer enkele verbeteringen aangebracht. En al doende leren we.  
 
Garantie laptops verstrijken:  
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Op de werkstations hebben we 5 jaar garantie. De garantie die Dell geeft op de laptops is 3 
jaar. Dat betekent dat de defecten wel moeten worden doorgegeven en de Dell procedure moet 
worden gestart. Ga naar http://www.ictdesk-mhr.nl/, en kijk naar het rolmenu onder techniek 
& beheer. Je vindt daar de procedure Dell. Het is duidelijk omschreven en het werkt goed en 
snel!  
 
Samen deskundiger met kennisnet?: 
Yolanda Vermeulen is regiomanager van Kennisnet. Zij heeft uitgelegd hoe de Veenplas zich 
kan aansluiten bij een samenwerkingsverband. Jacqueline zal zich voorlopig aansluiten bij  de 
bovenschoolse ICT- ers in het samenwerkingsverband Zuid Holland Noord. 
 
Interessante links, daar heb jij misschien ook wat aan! 
www.basismap.nl 
Als aanvulling op de uitgave Basismappen voor groep 1/2 is de website Basismap.nl gestart. 
Hier kan je  een grote collectie lesideeën, werkbladen en ander leuk materiaal  vinden bij 
de thema’s. De downloads op deze website kunnen ook gebruikt worden als je de basismap 
niet bezit. Geregistreerde gebruikers hebben 100% toegang tot alle documenten. Wanneer je 
niet ingelogd bent heb je toegang tot ongeveer 20% van het beschikbare materiaal. 
In een paar eenvoudige stappen maak je een gebruikersnaam aan voor je school. De kosten 
bedragen slechts 25 Euro voor een jaarregistratie. hiermee heb je niet alleen toegang tot alle 
downloads, maar ook onbeperkt kopieerrecht voor educatief gebruik binnen de school. Lees 
Je kan je ook persoonlijk registreren.Je ontvangt dan de rekening op het opgegeven adres  
 
www.yurls.net: 
Met yurls.net zijn je favoriete websites en nieuwsfeeds overal bereikbaar. Sipke Kloosterman 
(van www.meestersipke.nl en van POLS netwerk heeft het geïntroduceerd. Voor thema’s heel 
goed te gebruiken. Via http://overzicht.yurls.net/ begint de verkenningstocht.  Je collega’s zijn 
blij met een toegestuurde link http://kerstmis.yurls.net/ . Ook de webpaden zie er uitdagend 
uit. En de weetjes voor meervoudige intelligentie.  Wil je een eigen yurls.pagina maken: de 
handleiding vind je hier: 
http://www.manssen.nl/computersindeklas/leesmap/documenten/yurls_handleiding.pdf  
Goed te gebruiken bij schoolprojecten. 
 
www.taalpilots.nl  
Met de Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden werken 350 scholen gericht aan verbetering 
van het taal- en leesonderwijs. Het project Pilots Taalbeleid Onderwijsachterstanden wordt in 
opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd door PO Platform Kwaliteit en Innovatie. 
Ook de Veenplas schreef in op dit project. Via deze site is o.a.veel informatie te vinden over 
lees- en taalmethodes, de zwakke en de sterke kanten van de methodes vind je in de 
kwaliteitskaarten. 
 
www.entoen.nu/ 
Canon karavaan trekt door het land. Op deze site vind je algemene info. Doet het vast goed op 
het SMART Board.De canon van Nederland wordt vanaf augustus 2009 opgenomen in de 
kerndoelen van het basisonderwijs.  
 
Digitale prentenboeken voor kleuters:   10- 20 nieuwe woorden per dag 
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Het gebruik van digitale boeken in kleutergroepen draagt bij aan het begrijpen van taal.  
Kleuters breiden hun woordenschat uit en leren nieuwe woordcombinaties bij. 
 
Uit onderzoek blijkt dat kleuters er grofweg 10-20 nieuwe woorden (20-30% van de moeilijke 
woorden uit de digitale boeken) bijleren door gedurende een maand tweemaal per week een 
kwartier te lezen, of voorgelezen te worden uit een digitaal prentenboek. Deze leerwinst wordt 
zowel behaald als kleuters bij het lezen begeleid worden door een volwassene, als wanneer ze 
geheel zelfstandig de prentenboeken lezen. 
 
De resultaten geven aan dat digitale prentenboeken steeds beter ontworpen worden. 
Onderzoek naar eerdere generaties digitale prentenboeken liet zien dat digitale boeken 
nauwelijks bijdroegen aan taalontwikkeling. In dat soort boeken leidden de animaties vooral 
af van het verhaal, in plaats van de betekenis van de woorden te ondersteunen. 
Bron: http://onderzoek.kennisnet.nlLevende boeken: 
 http://www.levendeboeken.nl/nln/lid_worden.php 
Bereslim: 
 http://www.bereslim.nl/pdf/ORDI_flyerbereslim-lowress.pdf 
Bibliotheek in Breda: 
http://www.bibliotheekbreda.nl/pagina.php?pageId=652#hoorleesboeken 
Onderzoek: 
http://onderzoek.kennisnet.nl/attachments/session=cloud_mmbase+1796689/ICT081014.pdf 
 
Niet meer scannen voor SMART Board? 
Veel mogelijk maar hoge kosten 
Wie op school bijvoorbeeld werkt met Pluspunt kan bij Malmberg voor zijn/haar groep een 
account aanvragen voor gescand leermateriaal. (Zie daarvoor volgende de link: 
www.digitaalschoolbord.malmberg.nl). De kosten bedragen ongeveer € 45,- per jaargroep.  
Het lijkt erop dat vanaf volgend jaar de meeste methodes digitaal te verkrijgen zijn . 
Zo kan ook het materiaal van ThiemeMeulenhoff gekocht worden. De CD-rom van alles telt 
kost kost €149,- 
 
Het lijkt ideaal, maar is wel duur. Van alle rekenmethodes van de Veenplas  zijn er scans 
gemaakt. Als je ze wil hebben, laat het dan even aan Jacqueline weten. Door het PDF te 
vergroten (200 %) en vervolgens via het selecteren, kopiëren en plakken in Notebook, kan je 
een goede weergave  behalen voor je lessen . 
 
Gamen in het onderwijs: 
Spelenderwijs leren? Dat kan met ook ICT! 
Sneltoetsspel: 
Kinderen en collega’s leren sneltoetsen te gebruiken?  
Wijs ze eens op dit spel: http://www.sneltoetsspel.nl/  
Dit 'Sneltoetsspel' kunnen leerlingen online spelen. Registratie en inloggen is niet nodig. Je 
kunt dus direct aan de gang..! Het online 'Sneltoetsspel' is gemaakt in samenwerking met de 
Hogeschool Utrecht. Met dit spel leren leerlingen al spelenderwijs de sneltoetsen in 
verschillende programma's: Windows, MS Word, MSN, Internet Explorer en Live mail. Doel 
van het spel is de beesten te bevrijden die in verschillende klaslokalen gevangen zitten door 
de opdrachten zoveel mogelijk met sneltoetsen te doen. Voor groep 7 en 8 ligt de spelduur 
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rond een uur. Voor groepen 5 en 6 is de spelduur wat hoger. Deze groepen hebben 
begeleiding nodig bij het spelen van het spel, met name bij het Word-level (Zie tips voor 
gebruik bij het spel). Het spel kan eventueel in groepjes van twee achter één computer 
gespeeld worden, waarbij om en om een level gespeeld wordt. 
Bron:www.computersindeklas.nl 
 
Zelf een spel maken?  
Dat kan bij klokhuis, lees maar wat Margreet van den Berg hierover vertelt:  
 http://ict-en-onderwijs.blogspot.com/2008/01/zelf-games-maken-nu-heel-makkelijk.html 
 
Veilig Internet en mediawijsheid. 
De afspraak was, dat iedere school zijn internetgebruik en gebruikersregels aan het begin van 
het schooljaar aan de orde zou stellen. Veilig internet lessen blijven belangrijk. Heb je 
ondersteuning nodig bij het opzetten van de lessen maak dan even een afspraak met de VIC-
er. 
Mediawijsheid gaat nog een stapje verder. 
Door de maatschappelijke zorg over de groeiende invloed van de media op onze kinderen 
worden in Nederland tal van initiatieven genomen om mediawijsheid op de agenda in het 
onderwijs te zetten. Er is nu ook het  Mediawijs Diploma voor kinderen op basisscholen. Het 
diploma is onderdeel van het gratis lesmateriaal Media Makkers dat speciaal voor het 
basisonderwijs is ontwikkeld. Thema’s zijn o.a. informatievaardigheden, online privacy, 
cyberpesten en commercie/reclame.. Iedere school kan het materiaal kosteloos downloaden. 
(geen financiële drempel. Doel is het verbeteren van de mediawijsheid van kinderen door het 
creëren van mediabewustzijn, mediabegrip, een kritische mediahouding en verantwoord 
mediagedrag. 
 
Voor het downloaden van het Media Makkers lesmateriaal: 
http://www.reklamerakkers.nl/index.php?PageId=132 
Lessen voor veilig internet vind je op onze site http://www.ictveenplas.nl/ onder de knop 
TIPS.  
AGENDA: 
 

• 14 januari is er een studiedag voor de ICT-coördinatoren op het Veenplaskantoor. 
Zorg ervoor dat je vrijgeroosterd bent. 

• 27-31 Januari NOT jaarbeurs Utrecht 
• 20 april 2009 in De Reehorst in  Ede: Didactiek en ICT Congres. Heb je interesse? 

We proberen korting te krijgen op de kaarten, dus laat het even weten.   
 

 


