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GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN

COMMUNICEREN

PRESENTEREN

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6

OEFENTOETS

OEFENTOETS

TAAK

TAAK

TAAK

TOETS

TOETS

Een goed begin…

Communicatie-
middelen

Wat is dat?

Het web helpt je 
plannen

Schrijf een mail 
naar…

Kan het ook 
anders?

…Is het halve werk

Telefoneren

Tips & Tricks

Het web helpt je 
leren

Propere inbox

Present IT Deel I

Plan jezelf

Mailing 
do’s & don’ts

Eyecatchers

Structuur

Present IT Deel II

Hoe maak je accounts 
aan met een veilig 
wachtwoord en zorg je 
dat je jouw login-
gegevens niet vergeet?

Hoe werkt het 
communicatiemodel? 
Wat is ruis? 
Leer alles over registers 
en het verschil tussen 
verbaal en non-verbaal.

De regels van een goede  
presentatie zijn van groot 
belang. 
Met de tips & tricks van 
deze les zorgen we dat jij 
een echte maestro bent 
met presentaties.

Leer makkelijke afspreken 
met vrienden dankzij 
verschillende tools. Hoe 
plan je een groepswerk?

Zet je kennis om in de 
praktijk en kruip in je pen. 
Meld een klacht bij een 
webshop, vraag uitleg aan 
je leerkracht of vraag info 
over een product.

PowerPoint is het 
populairste programma 
voor presentaties, maar 
een ander recept 
proberen kan soms 
wonderen doen. 
We testen enkele tools 
uit zoals Prezi, Canva en 
Google slides.

Een digitale agenda 
aanmaken en gebruiken 
op je smartphone, com-
puter of tablet is na deze 
les kinderspel.

In welke situaties bel je 
best? En wanneer juist 
niet? Volg de handige 
stappen voor een goed 
gesprek en ga zelf aan 
de slag met realistische 
oefeningen.

De basis om een meteen 
inzetbare PowerPoint-
presentatie te maken.

Vind je weg in enkele 
gratis online tools om 
studeren makkelijker te 
maken.

maak mailen makkelijk 
met structuur in je inbox. 
Ontdek het verschil 
tussen CC en BCC, 
stel een automatisch 
antwoord in en sorteer je 
berichten in mapjes.

Iedereen maakt een 
presentatie over een 
bepaald topic. 
Leerlingen mogen kiezen 
met welke tool ze werken.

Planning is de beste 
ontspanning. 
Hoe maak je een goede 
studieplanning met 
behulp van een digitale 
agenda?

Alles over mailen volgens 
de regels van de kunst. 
Nuttige tips over spelling, 
structuur en etiquette. 
Speur fouten op in mails 
en leer ze verbeteren.

Hoe maak ik gebruik van 
een diamodel tijdens het 
maken van een 
presentatie? 
De ideale manier om 
efficiënt meerdere slides 
aan te maken met 
dezelfde opmaak.

Efficiënt werken kan je 
enkel met de nodige 
structuur. 
Hoe zorg je voor overzicht 
in al je bestanden en 
hoe geef je ze een goede 
naam?

Leerlingen presenteren 
hun korte presentatie 
voor de klas. 
Ze moeten hun 
presentatie binnen de 
tijdslimiet mooi af te 
ronden.
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TEKSTVERWERKER
Les 1 Les 4Les 2 Les 5Les 3 Les 6

TAAK

Basis Kop-en voettekstStijlen HerhalingslesTabs en 
inhoudsopgave

Tabellen
Wat is een tekstverwerker 
en waarvoor kan je hem 
gebruiken? Na deze les 
ken je de basis: een brief 
opstellen en printen.

Deze les draait om kop- 
en voetteksten. Voorzie je 
document van pagina-
nummers, namen, data, 
logo’s en meer.

Stijlen maken je docu-
ment mooi en overzichte-
lijk. Leer hoe je je opmaak 
efficiënt kan toepassen.

Tijd om alle kennis over 
tekstverwerkers te bun-
delen voor deze grote 
herhalingsopdracht. Ben 
jij een echte
tekst-verwerker-pro?

Afstanden maken tussen 
je tekstvakken? 
Niet met spaties! 
Ontdek hoe je correct kan 
werken met tabs en hoe 
inhoudsopgaves hier 
handig gebruik van 
maken.

Een overzicht maken in 
je tekst? 
Tabellen to the rescue. 
Na deze les is elke 
tabelindeling een fluitje 
van een cent. 

COMPUTATIONEEL DENKEN I - BASIS

COMPUTATIONEEL DENKEN II - GEVORDERD

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6 Les 7

OEFENTOETS

TAAK

TOETS

TOETS

TAAK

Logisch denken

Oneindige lus

Decompositie

Stapsgewijze 
verfijning

Patroonherkenning

Condities/Selecties

Eindige lus

Binaire getallen

Sequentie

Conditionele lus

Herhalingsles

Input/Output Zoek de bug

Hoe denkt een computer?
Verplaats je in zijn wereld 
en schrijf een
gedetailleerd proces uit 
dat hij kan begrijpen.

Naast eindige lussen 
bestaan er ook oneindige. 
Ontdek ze met voor-
beelden uit het dagelijks 
leven. Leer het verschil 
tussen een eindige en 
oneindige lus.

Los een probleem op 
door het te verdelen in
verschillende deel-
problemen. Maak een 
analyse en ga aan de slag.

Een programma opdelen 
in verschillende stukken 
heet decompositie. 
We perfectioneren hierna 
elk deeltje apart tot we 
een goed werkend 
programma hebben.

Patronen vind je overal 
om je heen. Visualiseer
een patroon uit het
dagelijkse leven met een
diagram. Nadien zet je 
ditzelfde patroon om in 
code.

Als het regent, dan ga ik 
met de bus. Anders neem 
ik de fiets. Leg tijdens 
deze les de basis van de 
als…dan-structuur; een 
belangrijk concept van 
programmeren.

Leer efficiënt een 
programma coderen met 
lussen. In deze les leren 
we wat een eindige lus is 
en waarvoor hij dient.

Een computer heeft zijn 
eigen taaltje. Bekijk hoe 
dat in mekaar zit en speel 
de tolk van de computer.

Een programma kan uit 
meerdere algoritmes 
bestaan. Leer elke stap in 
de juiste volgorde zetten 
zodat een computer weet 
wat te doen.

Een lus kan ook stoppen 
met een voorwaarde, bij-
voorbeeld: blijven fietsen 
tot je op je bestemming 
bent. In deze les leer je de 
conditionele lus.

Tijd om alle geleerde 
concepten uitgebreid 
te herhalen. Er wordt 
in deze les een grote 
Scratch oefening voorzien 
waarbij leerlingen de 
gekende blokjes opnieuw 
gebruiken.

Elk programma heeft 
input nodig om daarna 
output te geven. 
We bekijken enkele 
programma’s en maken 
het onderscheid tussen 
deze 2 soorten gegevens.

Een bug is een fout in een 
programma waardoor het 
niet meer juist werkt. Be-
kijk enkele programma’s 
met een kritische blik en 
ga op bug-jacht.
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 INTERNET

 IN THE PICTURE - GEVORDERD

 REKENBLAD

COMPUTATIONEEL DENKEN III

WEBDESIGN

HOW IT WORKS

VIDEOBEWERKING
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IN THE PICTURE

HOW IT WORKS

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6

TAAK

OEFENTOETS

TAAK

TOETS

Basis

Soorten computers

Formules

Hardware vs 
Software

Zoek de 7 
verschillen

Basis

Hoe werkt het?

Opmaak

Besturings-
systemen

Gegevenstypes

Randapparatuur

Grafieken

Kies het juiste 
device

Een rekenblad is een 
krachtige tool waar je veel 
meer mee kan doen dan 
je denkt. Na de eerste les 
heb je de structuur en 
basishandelingen onder 
de knie.

Er bestaan meer soorten 
computers dan je denkt. 
Ga terug in de tijd en 
bekijk de computersyste-
men van vroeger tot nu.

Ontdek enkele handige 
functies van je rekenblad 
waarmee je jezelf veel 
rekenwerk kan besparen.

Wat is het verschil tussen 
hardware en software? 
Leer het onderscheid, 
bekijk de verschillende 
types en verdeel alles in 
de juiste categorie.

Maak zelf een ‘zoek de 7 
verschillen’-beeld. Herhaal 
alle gereedschappen 
zoals kleur vervangen, 
klonen en vervagen.

Oefening baart kunst. 
In deze les gaan we alle 
theorie van de vorige les 
omzetten in de praktijk en 
de basishandelingen nog 
eens extra inoefenen.

Een computer bestaat uit 
allerlei onderdelen.
We benoemen de 
belangrijkste en geven 
je mee wat ze doen om 
jouw pc te doen werken.

We weten ondertussen al 
hoe we tekst kunnen
opmaken, maar we 
kunnen nog veel meer! 
In deze les leer je hoe je 
cellen kunt opmaken. Van 
arceringen tot randen en 
zelf diagonale lijnen.

Een besturingssysteem 
is essentieel om een 
computer te gebruiken. 
Bekijk de populairste en 
wat ze doen om je leven 
makkelijker te maken.

Wat zijn gegevenstypes? 
Waarvoor dienen ze? Hoe 
pas ik ze aan? Dat kom je 
in deze les te weten.

Met enkel een computer 
kan je niet veel doen. 
Dankzij randapparaten is 
je computer makkelijker 
te gebruiken. 
Wat zijn de populairste en 
wat doen ze allemaal?

Je leert je gegevens 
visueel voor te stellen. Na 
deze les kan je
verschillende grafieken 
aanmaken, hun stijl 
wijzigen en de opmaak 
aanpassen.

Kies het juiste device 
(spatie te veel in titel + 
ander lidwoord): Hoe 
vind je het beste toestel 
op jouw maat? Analyseer 
verschillende advertenties 
en bekijk wat voor jou 
interessant is.

REKENBLAD

Les 1 Les 2 Les 3

TAAK

Impossible shot Double exposure Back in time
Duik in de wereld van 
fotobewerking. Maak een 
reuzegrote Legoman in 
een stad en leer meer 
over vergroten, verkleinen 
en werken met lagen.

Meng twee verschillen-
de beelden om tot een 
nieuwe foto te komen. 
Selecteer delen van een 
foto, ga verder met lagen 
en ontdek het bewer-
kingsgereedschap.

Leer tijdsreizen door 
iemand uit een foto te 
knippen en in een andere 
te plakken. Meer over 
kleurcorrecties, gommen 
en plakken.
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COMPUTATIONEEL DENKEN III

WEBDESIGN

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6

TAAK

TAAK

TOETS

Repeat, repeat, 
repeat

Variabelen Ontwerp een eigen 
game deel 1

Geneste iteraties Score bijhouden Ontwerp een eigen 
game deel 2

Structuur Een website met 
Wix

What’s your hobby 
deel 2

Hoe wordt een 
website gemaakt?

What’s your hobby 
deel 1

Presenteer

Fris je kennis van com-
putationeel denken nog 
eens op. Herhaal de 
begrippen en pas ze toe 
door enkele spellen te 
programmeren.

Ook wiskunde is belang-
rijk voor computationeel 
denken. Ga aan de slag 
met variabelen.

Laat je fantasie de vrije 
loop en programmeer het 
spel van je dromen. Geen 
paniek: je krijgt duidelijke 
richtlijnen en digitaal 
materiaal.

Verschillende lussen door 
mekaar gebruiken? Dat 
kan zeker. Leer alles over 
geneste lussen.

Oefen verder met varia-
belen. Programmeer een 
spel en hou de scores bij 
van verschillende sprites.

Een eigen game maken is 
veel werk. Ga verder met 
je spel te ontwikkelen uit 
de vorige les.

Een website bestaat uit 
veel onderdelen. Ontdek 
meer over de structuur 
van een webpagina.

Je hoeft geen expert-ont-
wikkelaar te zijn om een 
leuke website te maken. 
Met de handige tool Wix 
maak je snel en eenvou-
dig een mooie website.

Werk verder aan je 
website. Na deze les zijn 
de grote lijnen helemaal 
klaar.

Nu je de verschillende 
onderdelen van een 
website kent, leer je hoe 
ze worden gemaakt. Hoe 
gaat een webdeveloper 
aan de slag?

Bouw je eigen website 
met Wix. Kies een templa-
te en maak een site over 
je favoriete hobby.

Presenteer kort je website 
en deel je hobby met de 
klas

INTERNET
Les 1 Les 4Les 2 Les 5Les 3 Les 6

OEFENTOETS

TAAK

TOETS

WWW IoTSecurity GamingCommunicatie Blog/Vlog
Wat is het WWW? 
En hoe is het ontstaan? 
Een korte blik op de 
geschiedenis van het 
internet en hoe het web 
vandaag werkt.

Steeds meer apparaten 
zijn verbonden met 
het internet. In je huis, 
de stad of de industrie 
gebruik je apparatuur 
die communiceert via 
internet. Neem de meest 
populaire toepassingen 
onder de loep.

Waarom moet je je be-
veiligen als je op internet 
surft? Hoe kan je je wape-
nen tegen cybercriminali-
teit? Met deze tips weet je 
alles over veilig surfen..

 Je kan bijna niet meer 
gamen zonder internet. 
Bekijk de verschillende 
soorten online games en 
hoe ze je dagelijks speel-
plezier levend houden.

 Hoe communiceer je 
online? En welke rol heeft 
het internet? Leer alles 
over begrippen als cloud, 
4G, stream of chat.

Blogs en vlogs zijn de 
nieuwe online dagboeken. 
Bekijk de verschillende 
types en zet de eerste 
stap om een eigen vlog of 
blog te maken.
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VIDEOBEWERKING
Les 1 Les 4Les 2 Les 5Les 3 Les 6

TAAK

3-2-1 Cheese! En actie!Stop motion Monteren maarWord scenarist Blog/Vlog
Breng de fotograaf in 
jou naar boven. Bedenk 
een leuk concept voor 
een stop motion en ga 
hiermee aan de slag!

Breng de regisseur en 
acteur in jou naar boven. 
Deze les gaan we het 
scenario filmen.

Met de foto’s uit de vol-
gende les, leer je nu een 
montage maken. Zo krijg 
je van je afbeeldingen een 
leuke video!

Nu alle beelden gefilmd 
zijn, leer je werken met 
een montageprogramma. 
Ben je klaar om je eigen 
film te bewonderen?

Kruip in de huid van 
scenarist. Werk samen 
met je groep een leuk 
idee uit waar je de vol-
gende lessen mee aan de 
slag gaat.

Blogs en vlogs zijn de 
nieuwe online dagboeken. 
Bekijk de verschillende 
types en zet de eerste 
stap om een eigen vlog of 
blog te maken.
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 SAMENLEVEN IN EEN ONLINE WERELD

 GEZONDHEID

 MAKE THE PLANET GREAT AGAIN

 DENKEN MET EEN KRITISCHE GEEST

 MONEY MONEY MONEY

 TOP IN JE KOP
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DENKEN MET EEN KRITISCHE GEEST - Katja Schipperheijn, Digitale burgertjes

GEZONDHEID

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6

Les 6

Les 7

OEFENTOETS

OEFENTOETS

OEFENTOETS

TAAK

TAAK

TOETS

TOETS

TOETS

(a)Sociale Media

Wie zoekt die vindt

Verkenning

Wie zijn zij?

Slimme reclame of 
reclameWIJS

Vieze bacteriën

Wie ben ik?

Cookies, lekker om 
te delen?

Bewegen is gezond

(h)Echte vrienden

Battle of the FAKE

Focus

#MagDa?
Portretrecht

Hoe vrienden onze 
algoritmes voeden

Ik ben wat ik eet

(Cyber)pesten

Propaganda

Slaapjes tellen

De gedragscode
Deze les meet de digitale 
en online kennis van de 
leerlingen. 

Informatievaardigheden 
zijn essentieel om kritisch 
denken en zelfsturend 
leren te ondersteunen. 
Daarnaast zijn digitale 
vaardigheden rond online 
media en beelden een 
handig hulpmiddel.

In deze les doen we uit de 
doeken wat een gezonde 
levensstijl nu eigenlijk 
echt inhoudt. Hoe gezond 
leef jij? Welke factoren 
hebben een invloed op je 
gezondheid?

EHBO-trick: de vier
stappen van eerste hulp

Nu weet je wie jij online 
voorstelt, maar weet je 
wie de anderen zijn? Niet 
iedereen is wie hij zegt 
dat hij is. 

In deze les leer je reclame 
herkennen, begrijpen wat 
het met je doet en hoe 
het je welbevinden beïn-
vloedt. Deze les is nuttig 
om je kritisch denkvermo-
gen aan te scherpen. 

Wat weet jij al over
hygiëne? Hou het netjes 
en gezond, de hele dag 
rond! We werpen een 
blik op een goede hand-, 
tand- en lichaamshygiëne.

EHBO-trick: huid- en brand-
wonden

Gedraag je je op Face-
book net zoals in het 
gewone leven? Je online 
en offline identiteit zijn 
niet dezelfde.

De nieuwe privacywetge-
ving en cookies zijn voor 
velen een groot vraagte-
ken. Hierna ben je beter 
in staat om je privacy te 
beschermen en weet je 
ook waartegen je ze be-
schermt. Deze les is ook 
voor leerkrachten in vele 
gevallen ondersteunend.

Breng je eigen leefge-
woontes in kaart. Wat 
zijn de voordelen van 
bewegen? En beweeg je 
wel genoeg? 

EHBO-trick: verstuiking

Zijn online en offline 
vriendschappen anders? 
Ken je je online vrienden 
ook in ‘het echt’? 
Ontdek de kracht van 
likes, sociale druk en 
(h)echte vriendschap.

Onderzoek samen de 
verschillende vormen van 
FAKE nieuws én ga crea-
tief met elkaar de “battle” 
aan. In deze les leer je 
samenwerken en kritisch 
denken. De uitdaging is 
niet beperkt tot de klas; 
geef een eerste aanzet tot 
een inclusieve school. 

Vandaag zijn smart-
phones onmisbaar 
geworden. Ze zijn een 
fantastische manier om 
te communiceren en 
zorgen voor ontspanning. 
Maar wanneer wordt het 
te veel? Kan stress ook 
gezond zijn?

EHBO-trick: reanimatie

Mag iemand zomaar je 
foto doorsturen via Snap-
chat of WhatsApp? Hoe 
sterk zijn jongeren in het 
beheren van hun sociale 
media? Leer alles over 
privacy en portretrecht.

In deze les leer je de 
impact van algoritmes 
kennen op je dagelijkse 
online interacties. Leef 
je nog wel je eigen leven 
of bepalen algoritmes en 
vrienden je bubbel? 

We krijgen voortdurend 
tips over hoe we gezond 
moeten eten via reclame 
en het internet. Maar wat 
mogen we nu geloven 
en wat niet? Neem je 
eetgewoontes onder de 
loep aan de hand van de 
voedingsdriehoek!

EHBO-trick: verslikking

Hoe ver kan je gaan voor 
je té ver gaat? Is het 
pesten of ben je aan het 
plagen? In deze les leren 
de leerlingen over de 
impact van hun online 
gedrag.

Met discussies word je 
uitgedaagd om na te 
denken over de kracht 
van communicatie en je 
verantwoordelijkheid als 
boodschapper en publiek. 
Sta stil bij de impact die 
nieuwe media en techno-
logieën kunnen hebben.

We ontmantelen de 
slaapfabels en bena-
drukken de slaapfeiten. 
Waarom moet je genoeg 
slapen? Leer je slaapritme 
kennen!

EHBO-trick: CO-vergiftiging

Alles wordt herhaald in 
de vorm van een spel. 
Leerlingen stellen samen 
een gedragscode op voor 
de school rond sociale 
media. 

SAMENLEVEN IN EEN ONLINE WERELD - Katja Schipperheijn, Digitale burgertjes
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Les 7

OEFENTOETS

TAAK

TOETS

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 5

Les 2

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 6

Les 3

Les 3

Les 4

Les 6

Les 6

Les 7

OEFENTOETS

TAAK

TAAK

TOETS

Geld verdienen

Milieu

Geluk

Kansarmoede

De echte kost

Gamen

Budgetbeheer

Klimaat-
verandering

Blink uit jezelf

Geld maakt niet 
gelukkig

Recycle

Verslavingen

Online betalen

Ecologische
voetafdruk

Hoogtes en laagtes

Het grote
budgetspel

Gelabeld! Schiet in actie

Je staat er niet 
alleen voor

Welke inkomsten heb je 
als jongere? 
Wat mag en wat mag 
niet?

Wat is milieu? 
Wat zijn milieuproblemen 
en hoe lossen we ze op? 
Deze les duiken we dieper 
in onze omgeving.

Wat is geluk? 
Wat maakt jou gelukkig? 
Wat zijn jouw interesses, 
talenten en passies? 
Een grote denkoefening 
rond geluk, interne en 
externe factoren. 

In België leeft 15 procent 
onder de armoedegrens. 
In deze les ondervinden 
leerlingen hoe armoede 
je leven bepaalt. 

We betalen een kleine 
kost voor onze pro-
ducten, maar wat is de 
echte prijs? De leerlingen 
onderzoeken hoeveel 
een gsm, kledij, vlees en 
plastic echt kosten. 

Welke invloed hebben 
games op je leven? Ze zijn 
leuk, maar hou ook 
rekening met je 
schermtijd, slaap en 
offline leven.

Naast inkomsten heb je 
allerlei uitgaven. 
Hoe groepeer je die 
uitgaven en wat zijn ze?

Hoe werkt de klimaatver-
andering? Wat zijn broei-
kasgassen? Wie stoot er 
broeikasgassen uit? Wie 
zijn de slachtoffers van de 
klimaatverandering?

Je voelt je gelukkiger wan-
neer je plezier haalt uit 
activiteiten en je talenten 
kan benutten. Wat zijn 
jouw interesses en welke 
kwaliteiten gebruik je 
daarvoor? 

Niet alle lotto-winnaars 
zijn happy.
Welvaart heeft niet enkel 
met je portemonnee te 
maken.

Hoe verloopt de 
levenscyclus van een 
product? Wat moeten we 
doen met afval? We over-
lopen de verschillende 
afvalstromen en herhalen 
de recyclageregels.

Wat doe je best als je in 
aanraking komt met 
verslavende middelen? 
Hoe kan je anderen 
helpen?

Briefjes en muntjes ver-
dwijnen alsmaar sneller.
Wat zijn de mogelijkheden 
om digitaal te betalen?

Wat is hernieuwbare 
energie? Hoe groot is mijn 
ecologische voetafdruk? 
Bekijk hoe je invloed 
hebt op het milieu en de 
klimaatverandering.

Het loopt niet altijd van 
een leien dakje. Hoe ga ik 
om met moeilijke situaties 
en hoe motiveer ik mezelf 
als het wat minder gaat?

We simuleren de inkom-
sten en uitgaven van een 
gezin per maand in de 
vorm van een spel.

Wat betekenen eco, bio, 
duurzaam en fairtrade? 
In deze les maken de 
leerlingen kennis met 
labels en pictogrammen 
op verpakkingen.

Klimaatakkoorden, 
-betogingen, en –acties: 
waaraan kan je 
deelnemen en heeft dat 
zin? Maak een klimaatplan 
voor je school.

Welke organisaties 
kunnen je helpen als het 
moeilijk gaat? Je kan ze 
makkelijker bereiken dan 
je denkt.

MONEY MONEY MONEY

MAKE THE PLANET GREAT AGAIN

TOP IN JE KOP
Les 3

Mijn grenzen
Je leert pas bij als je uit 
je comfortzone stapt en 
wordt uitgedaagd. Maar 
waar ligt de lijn tussen 
gezonde en ongezonde 
stress? Hoe bewaak je die 
grens?
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WIJZE BURGERS IN EEN SNEL TRANSFORMERENDE SAMENLEVING

ONS LAND OP WIELTJES

IEDEREEN UNIEK

DUURZAAM LEVEN

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3 Les 6

OEFENTOETS

TAAK

TAAK

TAAK

TOETS

Democratie vs
dictatuur

Diversiteit

Duurzame ontwik-
kelingsdoelen

De overheid als 
piloot van het land

Vooroordelen

Verkiezingen

Samen divers

De SDG-Quiz

Sociale
welvaartsstaat

Vluchtelingen

Jongeren en impact 
op het beleid

Nationaliteit Integratie

Democratie, wat wil dat 
precies zeggen? Wat 
betekent dat voor mij 
als burger? Hoe ziet een 
dictatuur eruit?

Diversiteit komt steeds 
vaker aan bod. Maar wat 
wil het zeggen?

In 2015 werden de Sustai-
nable Development Goals 
(SDG’s) voor 2030 aange-
nomen door de leden van 
de Verenigde naties. Wat 
houden ze in?

Een les over de finan-
ciering van ons land, de 
grootste uitgaven- en 
inkomstenposten en de 
rol die de overheid daarin 
speelt.

Je afkomst, uiterlijk of 
nationaliteit bepalen niet 
wat je mening, gedrag of 
persoonlijkheid is. 
We gaan op een 
wereldreis van 
vooroordelen.

Waarom gaan we stem-
men op politieke partijen? 
En wat eens de
verkiezingen achter de 
rug zijn? We gaan in 
vogelvlucht langs enkele 
belangrijke mijlpalen van 
het verkiezingsproces.

Iedereen is anders maar 
toch ook niet. We 
verschillen niet zo veel 
van elkaar als we denken. 
Leer situaties benoemen 
van onverdraagzaamheid 
en discriminatie (geaard-
heid, religie…).

Welke duurzame ontwik-
kelingsdoelen hebben 
verband met mensen, 
planeet, welvaart, vrede of 
partnerschap. Ga zelf op 
onderzoek en werk mee 
aan de grote SDG-quiz.

Een introductie in de 
belangrijkste vangnetten 
van ons land. Van
werkloosheidsuitkering 
tot kinderbijslag. Op
welke steun kun jij
rekenen wanneer het 
nodig is?

Wat is migratie? 
Waarom vluchten 
mensen (politiek, klimaat, 
economisch,…)? 
Je krijgt hier alle antwoor-
den.

Wat kan er beter in ons 
land, jouw gemeente of 
jouw school? Impact heb 
je sneller dan je denkt! 
Een goede denkoefening 
over hoe je als jongere 
invloed kunt uitoefenen.

Wat zijn de culturele 
verschillen en 
gelijkenissen in een 
samenleving? 
We nemen ze onder de 
loep.

Wat doen mensen om 
zich in hun nieuwe 
woonplaats aan te passen 
aan de levensstijl van hun 
omgeving en toch hun 
eigenheid te behouden?
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RECHTEN & PLICHTEN

DE WERELD WORDT FENOMENAAL DIGITAAL

ORGANISEREN KAN JE LEREN

Les 1

Les 1

Les 1

Les 4

Les 4

Les 4

Les 2

Les 2

Les 2

Les 5

Les 5

Les 5

Les 3

Les 3

Les 3

Les 6

Les 6

Les 6

OEFENTOETS

OEFENTOETS

OEFENTOETS

TAAK

TAAK

TAAK

TOETS

TOETS

TOETS

Mensenrecht

In je huis

Waarom 
organiseren?

Waar moet je aan 
denken?

Organiseer deel 1Organiseren 101 Handige tools Organiseer deel 2

Verkeer

In je broekzak

Kinderrechten

In je stad

Bronnen

In je persoonlijke 
toekomst

Consumenten-
rechten

In je lichaam

Rechtbank

In je skills

Welke rechten heb ik 
als mens? Zijn die voor 
iedereen dezelfde?

Hoe ziet jouw huis eruit 
in de toekomst en wat zal 
er veranderen? Robots 
doen je afwas, open je 
voordeur zonder sleutel… 
Leer alles over AI en ‘The 
Internet of Things’.

Waarom is het belangrijk 
om je goed te organise-
ren? Bekijk waarom alles 
vlotter gaat met organi-
satie.

Bij organiseren komt veel 
meer kijken dan je denkt. 
Werk verschillende scena-
rio’s uit en lijst op wat je 
niet mag vergeten.

Organiseer een eigen eve-
nement in groep. Maak 
een draaiboek en bedenk 
alle stappen

Hoe ga je te werk? Maak 
het je leven makkelijk 
door taken op voorhand 
uit te denken en een 
draaiboek te maken.

Met welke hulpmiddelen 
kan je makkelijk organi-
seren? Ontdek tools waar-
mee je kan samenwerken 
en plannen.

Werk verder aan je groep-
sevenement en voer 
opdrachten uit.

Waar moet ik op letten 
in het verkeer? Welke 
voorzorgsmaatregelen 
moet ik nemen als ik de 
weg op ga?

Welke gadgets zitten er 
later in je broekzak? 
Alles over nieuwe 
technologieën en 
multimedia zoals Virtual 
Reality.

Een kind heeft ook 
rechten. Wat zijn ze? 
Welke organisaties waken 
hierover?

Tegen 2050 leeft twee 
derde van de 
wereldbevolking in de 
steden. Sta stil bij de 
metropolen van de 
toekomst. Wat zijn smart 
cities? Zal je overal 
zelfrijdende auto’s zien of 
net geen meer?

Auteursrecht, copyright..? 
Wat mag er en wat mag 
er helemaal niet?

Digitalisering verandert 
jobs in elke sector. Wie 
nu naar school gaat, is 
in 2030 klaar voor de 
arbeidsmarkt. Maar hoe 
zal die eruitzien?

Welke rechten heb ik als 
consument? En welke 
plichten heeft een 
verkoper?

We zullen steeds vaker 
technologie gebruiken 
om onze gezondheid te 
verbeteren. Dokters gaan 
aan de slag met onze 
data. Leer meer over 
biohacking.

Wat zijn de gerechtelijke 
procedures in ons land? 
Straffe gevolgen.

Je talenten, passies en 
vaardigheden zijn de 
basis van wat je later 
gaat doen. Vergeet ook je 
digitale skills niet, wat ze 
worden een 
sleutelcompetentie in 
elke job.



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. 

FR

NL

AA

FR

ICT

AA

FR

ICT

FR

ICT

ICT ICT

NL

WIWI

LL

AA

ICT

FR

ICT

LL

WI

NL

ICT

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.

ICT

NL



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.

ACT

ACT

ACT

LO

AAAA

AA

ACT

WIJS

WIJS

WIJS

LO

ICT

ICT

NW WIJS

ICT

ICT

LO

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


