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ICT-richtlijnen 
Werkstrategie  ICT Vrij Katholiek Basisonderwijs Meulebeke (01.09.2010 - …) 

(Vervolg ICT-strategie 01.09.2007 -  31.08.2010) 

 

Eigen professionalisering 

 
-Basiskennis en minimumvaardigheden: 

 

*personeelsleden kunnen werken met de software die eigen is aan hun functie: klastitularis, 

zorg, beleid, administratie… en met de software die leerlingen / kleuters hanteren onder hun 

leiding; 

 

*directies bepalen welke specifieke (extra) schoolgebonden software nodig is: agenda, 

rapportering, volgsysteem, doelentools, lessoftware digitaal bord, …; 

 

*het opstellen van eenvoudige teksten met afbeeldingen en korte presentaties op de computer, 

het gebruik van e-mail, het gericht zoeken op het internet en het hanteren van het digitaal 

fototoestel  zijn gekend; 

 

*iedereen kan digitaal materiaal leveren (in het juiste formaat) bestemd voor de websites, 

blogs, nieuwsbrieven of andere activiteiten van de school; 

*men bezit de nodige kennis over het scannen naar virussen met het beschikbare anti-

virusprogramma (volledige computer en gegevensdragers). 

 

-ICT is in volle ontwikkeling: steeds meer activiteiten gebeuren online, sociale netwerksites 

veroveren de wereld, Web 2.0 is het sleutelwoord. Leerlingen zijn er al mee vertrouwd. 

Leerkrachten volgen dit zeker op en moeten kunnen bijsturen. (veiligheid, verantwoord 

gebruik van de computer) 

 

-De school ontvangt vanuit de overheid informatie over geplande bijscholingen in het kader 

van educatief en administratief gebruik van de computer. Maak van deze kans gebruik om uw 

eigen kennis op te krikken. 

 

-Elk personeelslid geeft een werkend e-mailadres op aan de ICT-coördinator. Het lezen van 

de eigen e-mails op regelmatige basis is een vereiste die de werking van de school ten goede 

komt. De directie bepaalt welke documenten digitaal geleverd worden via deze weg. 
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ICT-competenties 
 

-Educatief computergebruik is niet vrijblijvend…. 

 

  
 

De leerlingen … 

-hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te 

ondersteunen bij het leren. 

-gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.  

-kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

-kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 

-kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.  

-kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en 

bewaren.  

-kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.  

-kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te 

communiceren.  

 

*Beperk uw activiteiten met de leerlingen niet tot de traditionele oefenprogramma’s. Variatie 

is het sleutelwoord! Alle competenties moeten worden nagestreefd. 

 

*Opzoeken van informatie is niet ‘googlen’; alleen het gericht werken binnen een door de 

leerkracht bestudeerde website is zinvol. 

 

*Er is een verschil tussen ‘leerspellen’ en ‘schiet- of racespellen’. De computerklas is geen 

ontspanningsruimte. 

 

*Evaluatie van de activiteiten door de leerkrachten en door de leerlingen is een nieuwe stap 

die moet gezet worden. Deze evaluaties kunnen opgevraagd worden door de directie en de 

ICT-coördinator. Vanaf de 3
de

 graad vullen de leerlingen een deel van het formulier 

‘Evaluatie’ in. 

 

*De ICT-diamant is beschikbaar op een speciaal formulier en wordt aangewend bij het 

situeren van de ICT-activiteiten uitgevoerd door de leerlingen. 
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Zorg voor hardware, software en computerconfiguratie 
 

Hardware 

-er wordt niet gegeten of gedronken bij de computer of in het computerlokaal; 

-de computers worden regelmatig stofvrij gemaakt; 

-bedrading wordt niet ‘opgekruld’ (koptelefoon, …): 

-het afsluiten van de computers en het uitzetten van de  hoofdschakelaar van de computerklas 

gebeuren  door de leerkracht; 

-in een logboek wordt genoteerd welke klas er aanwezig was in de computerklas (datum, klas, 

onderwerp). 

 

Software 

-er wordt alleen software geïnstalleerd door de ICT-coördinator; 

-diskettes, cd’s en dvd’s worden bewaard op een stofvrije plaats; 

-alle software wordt geregistreerd door de ICT-coördinator; er is geen andere software 

aanwezig op school; 

-aangekochte software door de school wordt alleen aan de ICT-coördinator geleverd voor 

verdere installatie; 

-vóór elk gebruik worden alle gegevensdragers gescand met het beschikbare anti-

virusprogramma. 

 

Computerconfiguratie 

-de configuratie van de computer wordt niet gewijzigd: pictogrammen, afbeelding op het 

scherm, … ;  

-een eigen map kan op het bureaublad geplaatst worden van de klascomputer; 

-in de computerklas wordt het werk van de kinderen in ‘Documenten’ bewaard in een submap 

naar gelang de klas (naam submap). 

 

 

Stagiairs en externen 
 

Stagiairs:  
-krijgen deze richtlijnen van de directie bij het begin van hun stage en volgen deze stipt op; 

-volgen dus de visie en ICT-strategie die op school geldig is; 

-maken geen gebruik van de computer zonder lesactiviteit (surfen tijdens pauze of e-mails 

nazien kan niet);  

-sturen elke lesvoorbereiding VOORAF via e-mail naar de ICT-coördinator als er ICT-

activiteiten met kinderen worden voorzien; (’notebooklessen’ of presentaties op het digitaal 

bord zijn geen ICT-lessen.); 

-installeren geen software en wijzigen de configuratie van de computer niet; 

-scannen vooraf hun gegevensdrager met het beschikbare anti-virusprogramma. 

 

Het is ook niet verantwoord dat de stagiair alleen in de computerklas aanwezig is met de 

kinderen zonder de begeleidende leerkracht! De computerklas wordt dan niet correct 

afgesloten of wordt achteraf  ordeloos achtergelaten!  

 

Externen maken geen gebruik van de computerinfrastructuur zonder toelating van de directie 

EN de ICT-coördinator. 
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Ondersteuning 
 

-In de nieuwe computerklassen worden enkele uitgebreide educatieve oefenprogramma’s en 

interessante open pakketten geplaatst die kansen bieden tot variatie. 

 

-Een lijst met e-mailadressen van alle personeelsleden wordt permanent bijgewerkt en 

doorgestuurd; de beste ICT-hulp krijgt men van elkaar. 

 

-ICT-TIPS worden via e-mail bezorgd op speciaal ontworpen formulieren met verdere links 

naar extra informatie over deze topics. Het zijn geen volledig uitgewerkte lessen (->zelfstudie 

aan de hand van documentatie). 

 

-Deze tips en extra documentatie worden verzameld / bewaard in deze vrij toegankelijke 

databank:  

http://cid-cc4ca3261acf0e17.office.live.com/browse.aspx/Openbaar/ICT-TIPS 

(deze uitgebreide ruimte is gratis maar bevat reclameboodschappen). 

 

-Schooloverstijgende projecten, georganiseerd door de ICT-coördinator, bieden kansen tot 

variatie en vernieuwing. Ze sluiten aan bij de prioriteiten van de overheid, de 

begeleidingsdiensten of de eigen schoolwerkpunten. 

Zie het document met informatie over voorbije projecten en links naar de projectwebsites: 

etwinningstrategy_lievenvanparys.pdf  
 

-Een webpagina met links naar  bruikbare websites wordt regelmatig nagezien en uitgebreid: 

http://www.sintamandusmeulebeke.be/link0.htm (Wegwijs in onderwijs); bezorg zelf 

gevonden links van interessante websites aan de ICT-coördinator!. 

 

-Bijscholingen georganiseerd door de overheid kost weinig of niets. 

 

-De ICT-coördinator is regelmatig op uw school; hij  is virtueel te bereiken op Skype  

(lievenvanparyslvp), via e-mail (lieven.van.parys@skynet.be) en via telefoon (051 48 61 10 / 

niet op donderdagavond). 

 

TOT SLOT: 

 
De tijd van de ICT-coördinator per school is beperkt. 

Tot nu toe gaat er nog te veel tijd verloren bij het ‘rechtzetten’ van misgelopen handelingen 

wegens het niet volgen van deze basisrichtlijnen. (Er zijn altijd sporen op de computer terug te vinden 

van ondoordachte handelingen…) 

Aanpassingen van deze richtlijnen worden doorgestuurd via e-mail. 
 


