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Hoe zet Klimop in op digitaal 
burgerschap voor de leerlingen?

• Digitaal portfolio dat meegroeit: Seesaw


• STEM-lessen als vast deel van het curriculum in de derde 
graad


• Inzetten van mobiele technologie: 40 iPads


• ICT-lessen vanaf tweede kleuterklas


• Foto’s, filmpjes, iBooks, stop motion



We werken op Klimop met Seesaw, een 
portfolio app



Leerkrachten vinden of 
maken digitale 

activiteiten om te delen 
met hun leerlingen

Leerlingen nemen foto’s, 
tekenen, maken video’s en meer 
om hun leren te documenteren 

in hun eigen portfolio

Ouders zien het werk van 
hun kind en kunnen 

commentaar en 
aanmoediging sturen

Seesaw werkt op gelĳk welk toestel, gedeeld of 1:1. 



Portfolio wordt 
aangemaakt voor de hele 

lagere schooltĳd.

Uitrol voor de hele school was in september 2016



Wĳ bouwen mee aan de digitale 
toekomst en maken onze kinderen 

#mediavaardig. 
Hoe doen we dat?



Digitale geletterdheid 
vanaf de 

kleuterschool 



Stopmotion en green 
screen projecten



Leren op eigen tempo met Seesaw activities of Nearpod



Diverse werkvormen: ibooks, interactieve 
tĳdlĳnen, foto’s bewerken, filmpjes maken…

Zelfreflectie



Integratie in de gewone klaswerking



Skypen  of facetimen met kinderen en klassen 
in het buitenland



Hoe zorgen we voor meer 
ouderbetrokkenheid?

• Seesaw portfolio van het kind: ouder krijgt melding 
wanneer kind iets toevoegt


• Seesaw berichten rechtstreeks van klasleerkracht naar 
ouder


• Privacy-proof!


• Automatische vertaling naar thuistaal smartphone



#ouderbetrokkenheid! #diversiteitsbeleid



Ouderbetrokkenheid visueel voorgesteld



Ouderbetrokkenheid per kind



Voorbeeld van automatische vertaling naar de thuistaal van de ouders. 



Initiatie coding vanaf 
de kleuterklas

• BeeBot


• Coding apps (Kodable, Swift playgrounds, run Marco,..)


• code.org lessenreeks


• Game design met Bloxels


• Samenwerking met WeGO STEM, Fyxxi, Lego Studio

http://code.org


Unplugged
Live programming



Bee Bot
Introductie tot  

Sequenties



Kodable
Introductie tot 

sequenties, condities  
& loops



Binary  
Coding



LEGO  
WeDo 2.0 
ism DBZ



Ozobot  
ism Fyxxi



Microbit  
ism Fyxxi



Game  
design 
Bloxels 



Focus op gender gelĳkheid



Project mediawĳsheid

• Schaal van M schooljaar 2017-2018


• Lessenreeks rond mediawijsheid door  
ICT-coach



Nieuwe thema’s werden 
aangemaakt voor het nieuwe 
schooljaar op basis van de 

informatie uit de doos 
#sociaalste school
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