
HACKROOM
EEN SCHATKAMER AAN HACKS MET ANTWOORDEN OP ALLE DIGITALE VRAGEN.

Hoe maak je een 
tekstdocument?

Een eigen kaart 
maken met 
Google Maps.

5 toptips om je 
Instagram 
profiel te 
beveiligen

Hoe maak je een 
PDF van een 
tekstdocument?

Woordenlijsten 
maken.

Hoe zet je foto’s 
over van je gsm 
naar je 
computer?

Hoe  maak je een 
presentatie?

Hoe maak je een 
QR-code?

Hoe verwijder ik 
mijn zoek-
geschiedenis/ 
incognito-
modus?

... en nog zo veel 
meer!

Hoe tel je 
woorden in een 
tekstdocument?

Documenten 
scannen met je 
smartphone.

Hoe maak je een 
goede dia in je 
presentatie?

Hoe upload je 
een filmpje op 
Youtube? 
Tips & tricks.

Hoe download je 
een app?

Belangrijkste 
sneltoetsen op 
Mac & PC.

Tips voor een 
goede 
presentatie.

10 toptips om je 
Snapchat profiel 
te beveiligen.



DIGIBIB
VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN MET EEN COMPUTATIONELE INSTEEK

LA MAISON D’ÊTRE

’T KOFSCHIP

TOPPERVLAKKIG

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 2

Les 3

Les 3

Les 3

Bienvenue à la 
maison 

Is het d, t of dt? 

Hoe begin ik 
eraan?

Etudier

De spellingbot

Les règles dans un 
flowchart

Go with the flow

Meten is weten

Allons-y

De oppervlakte-
rekenmachine

Uit welke werkwoorden bestaat het 
huisje van être? 

Is het nu met een t, een d of een dt? 
’t Kofschip schept duidelijkheid. 

In deze les wordt 
oppervlakteberekening kort 
herhaald. 

Een schema maken om de regels te 
onthouden. In deze les denken we 
na hoe we deze leerstof het 
makkelijkst kunnen instuderen. 

We oefenen de theorie in van de 
vorige lessen op een andere 
manier:  de leerlingen 
programmeren namelijk een script. 

In deze les gieten we de regels van 
het huisje van être in een logisch 
schema en combineren het met 
computationeel denken.

In deze les combineren we de 
regels van het ‘t Kofschip met 
computationeel denken en maken 
we er een logisch schema van.

We vergelijken de oppervlakte 
van België met andere landen. 
Schaalberekening staat in deze les 
centraal. 

We werken oefeningen uit aan de 
hand van de flowchart. 

In deze les programmeren 
leerlingen een 
oppervlakterekenmachine. 
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3, 2, 1... Actie!

De leerlingen gaan creatief aan de slag 
met de d/t/dt-regel. Ze creëren een 
digitaal filmpje om zichzelf en anderen 
te ondersteunen wanneer ze de regel 
even vergeten zouden zijn.
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DIGIBIB
VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN MET EEN COMPUTATIONELE INSTEEK

BREXIT 

OVERLEVEN IN HET VERKEER

Les 1

Les 1

Les 2

Les 2

Les 3

Les 3

UK for dummies

Word gezien

Brexit for 
dummies

Ik zie wat jij niet 
ziet 

Currency for 
dummies

De 
verkeersregelaar

De leerlingen verkennen het 
Verenigd Koninkrijk en Europa en 
vergelijken de munteenheden.   

Deze les begint met de fluodag. Wat 
houdt die in?

In deze les bespreken we hoe de 
Brexit tot stand gekomen is. 

Alles over fietsen in het verkeer. 
Wat is een dode hoek? Hoe wordt 
de remafstand berekend? Ook de 
verkeersborden nemen we onder 
de loep. 

We maken een algoritme om 
munteenheden snel om te zetten. 

We programmeren een 
verkeersregelaar voor fietsers. De 
leerlingen herkennen het algoritme 
achter verkeerslichten.

STAYING ALIVE
Les 1 Les 4Les 2 Les 3

Fiets jij veilig? Wat gaat er in je 
om?

EHBcyclO Beat-it! 

De leerlingen herkennen hoe een 
fietsongeval kan ontstaan. Wat 
zouden de gevolgen zijn als er iets 
misloopt?

Wat gebeurt er met je lichaam als 
je een blauwe plek krijgt? Of als je 
hartslag erg hoog is?  

In deze les passen we eerste hulp 
toe bij ongevallen in de praktijk. 

Leerlingen leren hun hartslag op-
volgen en ontdekken wanneer die 
nog aanvaardbaar is. In de zwemles 
gaan we dieper in op verdrinking.
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FR = Frans

LL = Leren Leren

NL = Nederlands

WI = Wiskunde

AA = Aardrijkskunde

ACT

EN
= Actua

= Engels

NW = Natuurwetenschappen

WIJS

ENEN

EN

LO

WIJSWIJS NW

LO = Lichamelijke opvoeding

ICT = ICT

WIJS

WIJS = Mens en Samenleving/    
   Acief burgerschap


