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Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname 

Ecois-nieuwsbrief	april	2012	

 

Aan de abonnees op de gratis Ecois-Nieuwsbrief*)  

Hierbij ontvangt u de Ecois-nieuwsbrief van april 2012. Dit keer met de volgende inhoud: 

1. "Een docent die niet met een computer weet om te gaan, geldt niet langer als vakbekwaam!" 

2. Onderwijscomputers te koop voor 25 EURO 

3. Expertisecentrum Bèta-onderwijs geopend 

4. Ga mee met Expeditie Moendoes - spelenderwijs kennismaken met onderzoekswerk 

5. Bloom’s taxonomie, 

6. Achtergrond: One-Laptop-Per-Child **) 

7. Gaming conferentie en summerschool 

8. Signalement 

ECOIS is het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname. Het ECOIS-team bestaat uit: Pieter van der 

Hijden (Sofos, pvdh@sofos.nl), Marco Ligtvoet (IOL, mjwligtvoet@hotmail.com) en Lucenda Plet (IOL, 

p_lucenda@hotmail.com). Het algemeen contactadres van Ecois is: info@ecoisonline.org. Onze 

website vindt u op http://www.ecoisonline.org. 

*) U ontvangt deze Nieuwsbrief (max. 6 maal per jaar) omdat u aan onze bijeenkomsten heeft deelgenomen of 

omdat wij om andere redenen aangenomen hebben dat u in ons werk geïnteresseerd bent. Wilt u de 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan even per e-mail weten (administratie@ecoisonline.org). 

**) Eerder verschenen op de Ecois CD-ROM 2012, maar nog niet in onze nieuwsbrief. 



2 

 

1 "Een docent die niet met een computer weet om te gaan, geldt niet 

langer als vakbekwaam!" 

Deze krachtige woorden kwamen uit de mond van Rory McGreal van de Athabasca University, de 

Open Universiteit van Canada. Hij was een van de vele buitenlandse sprekers die voor de Virtual 

Educa Caribbean naar Suriname waren gekomen. 

 

Virtual Educa Caribbean – conferentie 

Virtual Educa is een evenement dat de OAS jaarlijks in een spaanstalig lid-land organiseert; dit jaar in 

juni in Panama. In afwijking hiervan is dit jaar voor het eerst ook een Engelstalige editie 

samengesteld. Die vond van 29 feb.-2 maart 2012 in Paramaribo plaats. Het programma was rijk 

gevuld: een driedaagse conferentie in TBL Cinemas, drie dagen vier tracks met workshops op de 

Campus aan de Leysweg en een publieksbeurs in de Hermitage Mall. Jammer, dat je maar op één 

plaats tegelijk kon zijn. 

Ecois had ter gelegenheid van Virtual Educa een CD-ROM vol documentatie, leermaterialen en 

software samengesteld. We hebben daarvan 300 exemplaren gratis verspreid onder de deelnemers 

aan conferentie en workshops. Wie er geen gehad heeft en er alsnog één wil hebben kan die voor 

SRD 5 bestellen via een hyperlink op onze website (http://www.ecoisonline.org, rechtsboven op 

homepage). 

Het is onmogelijk om van de rijke verzameling bijdragen een samenhangend verslag te maken. We 

verwijzen hier slechts naar de website van de OAS. Daar staat het volledige programma van Virtual 

Educa Caribbean plus een fotorapportage en de slides van een 20-tal sprekers. Zie: 

http://www.oas.org/en/scholarships/virtualeducacaribbean.asp. 

Wat betekent Virtual Educa voor Suriname? 

• Zonder zelf op reis te gaan konden (aankomend) onderwijsprofessionals drie dagen lang 

kennismaken met ontwikkelingen elders. 

• De presentaties lieten zien hoe belangrijk het is om vooral te experimenteren met vormen 

van ict en leren én om dergelijke experimenten te onderwerpen aan gedegen 

gebruikersonderzoek. 
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• In verschillende presentaties werd gehamerd op het belang van afstandsonderwijs. Het blijkt 

eenvoudig niet meer haalbaar om de grote behoefte aan onderwijs en training in de regio 

volledig via contactonderwijs te vervullen. 

• Onderwijsmateriaal hoort open en vrij toegankelijk te zijn. Je kunt als leerkracht onmogelijk 

rijk lesmateriaal samenstellen als je voortdurend tegen copyrights aanloopt. 

• Localiseren van onderwijsmateriaal (aanpassen aan de plaatselijke taal en cultuur) is een 

must. Sesamstraat (Engels: Sesame Workshop) is daar kampioen in. 

• De deskundigheid van docenten moet omhoog. Unesco heeft een “ict competency 

framework for teachers" opgesteld. Omdat de scholingsbehoefte bij docenten heel divers is, 

is een voormeting en scholingsadvies gewenst. Daarnaast biedt ook "Teachers without 

borders" allerlei vormen van ondersteuning om de professionaliteit van leerkrachten te 

versterken (http://teacherswithoutborders.org), o.a. online coaching. 

• Het gaat niet om het aantal kinderen dat toegang tot computers heeft, het gaat om het 

aantal kinderen dat er daadwerkelijk gebruik van maakt en dan met name om te leren. 

• Ook kon je nu in eigen land meemaken hoe het op internationale conferenties en in 

internationale workshops toe gaat. Hoe is het bijvoorbeeld om allemaal in het Engels te 

communiceren, ook als dat voor de meeste deelnemers en waarschijnlijk ook voor de meeste 

sprekers niet de moedertaal is? 

2 Onderwijscomputers voor 25 EURO 

Een groep Engelse wetenschappers heeft een computer van EUR 25 ontwikkeld speciaal ten 

behoeve van het onderwijs in ontwikkelingslanden. De naam is Raspberry Pi. Vanwege de grote 

vraag is er een wachtlijst en kun je er voorlopig maar één tegelijk bestellen. 

      

Figuur - Raspberry Pi als foto en schematisch; is dat alles? Ja, dat is alles! 

De Raspberry Pi computer (www.raspberrypi.org) is ongeveer groot als een ID-card. De hardware is 

qua power te vergelijken met de vroegere Pentium 2 processor, maar dan met veel betere graphics 

(HD). Model A komt met één USB-poort, model B met twee USB-poorten en ook nog een netwerk-

aansluiting. USB-poorten zijn uiteraard via losse USB-hubs uit te breiden. De voeding (5V) kan via een 

adaptor of batterijen geleverd worden of via de USB-uitgang van een andere computer. Het 

operating system (Linux) staat op een SD-kaartje en verder sluit je alles wat je nodig hebt 
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(toetsenbord, beeldscherm of televisie en memory stick of externe hard disk) aan via USB. Je moet 

niet verwachten dat je er het huidige windows op kunt draaien, maar wel Linux en alle software die 

daarvoor geschikt is, waaronder uiteraard internet browsers.  

De wereldwijde vraag naar deze computers is gigantisch. Op dit moment zijn er twee bedrijven 

aangewezen als verkoopkanalen: Premier Farnell/Element 14 (http://www.farnell.com/) and RS 

Components (http://rswww.com/). Beide hanteren een wachtlijst en leveren voorlopig maar één 

computer per klant. 

Wat kan deze computer voor Suriname betekenen?  

• Ieder gezin een computer - Als deze computer eenmaal goed leverbaar is, kan ieder gezin met 

elektriciteit over een computer gaan beschikken. Als beeldscherm kun je je eigen televisie 

gebruiken, een los toetsenbord is tegenwoordig ook niet meer zo duur en veel meer dan een 

memory stick en een adaptor (5 V) heb je verder niet nodig. Met een losse wifi-stick (ongeveer 

EUR 30) kun je via een draadloos netwerk (Wifi) gaan werken (en van daaruit op internet). 

• Iedere school een gestandaardiseerd computer lab - Ook voor het computer lab op school 

kan de Raspberry een uitkomst zijn. Denk aan de computer labs die vaak om financiële 

redenen uit allerlei verschillende computers bestaan. Die zou je nu mooi kunnen 

standaardiseren op de Raspberry, een betaalbare oplossing die dankzij de standaardisatie veel 

beter te beheren valt. 

• Iedere ICT-student een software-ontwikkelomgeving - Tot slot kan de Raspberry Pi een 

bijzondere rol spelen in het programmeer-onderwijs. Het gebruikte operating system is Linux, 

een gratis en open source systeem waar kundige gebruikers zelf aan verder kunnen sleutelen. 

(Eigenlijk was dit de hoofdreden voor de Raspberry-groep om deze computer te ontwikkelen). 

Ecois staat op de wachtlijst voor een Raspberry Pi. We houden u op de hoogte! En, gooi geen oude 

toetsenborden (met USB aansluiting), beeldschermen (met digitale aansluiting) of televisies weg. 

Die komen binnenkort van pas!  

3 Expertisecentrum Bèta-onderwijs geopend 

Op 12 maart 2012 heeft  Minister Sapoen  van Onderwijs het Science Teaching Lab van IOL officieel 

in gebruik genomen. Dit Sciencelab is het eerste onderdeel van het Expertisecentrum Bèta-

Onderwijs, een initiatief van MINOV en Stichting SEMIF. Vanuit dit centrum gaan IOL-docenten 

samen met vakcollega's werken aan het vernieuwen van het Surinaamse onderwijs in 

natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. Het Sciencelab wordt daartoe nog uitgebreid 

met een ict instructielokaal, een practicumbus en een lerarencentrum.  

Het expertisecentrum wil een werkplaats voor leraren zijn. Docenten van IOL en AdeKUS, 

vakdocenten van VOJ en VOS, uitgevers van leermiddelen en de Nederlandse Organisatie voor 

Onderwijs in de Natuurkunde gaan daar samenwerken aan een aantal onderwijs-verbeteringen, 

zoals:. 

• ict inbedden in practicum-activiteiten, 

• uitwerken van vakoverstijgende leerlijnen, 
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• ontwikkelen van de leerlijn "onderzoeksvaardigheden" (i.v.m. aansluiting VWO - HO) 

• vernieuwen van de module "vakdidactiek natuurkunde" van het IOL 

• vernieuwen van mulo-natuurkunde (i.v.m. aansluiting MULO - vervolgonderwijs), 

• ontwikkelen van een opleiding TOA (technisch onderwijs-assistent, de vroegere amanuensis). 

Voor meer informatie: Frits Gravenberch, frits.gravenberch@uvs.edu.  

4 Ga mee met Expeditie Moendoes - spelenderwijs kennismaken met 

onderzoekswerk 

Geen ict, maar wel een fraaie toepassing van gaming in het voortgezet onderwijs: Expeditie 

Moendoes. Dit is een een spannend bordspel met opdrachtkaartjes, waarin leerlingen een 

onbekende planeet in kaart brengen. Ze moeten daarvoor informatie verzamelen, gegevens 

uitwisselen en conclusies publiceren: kortom, te werk gaan als een team wetenschappers. Het spel 

is geschikt voor alle vakken. Leerlingen maken zo in één lesuur op een speelse manier kennis met 

de essentie van wetenschap. 

 

Plattegrond van de planeet Moendoes 

Een team wetenschappers uit allerlei vakgebieden wordt er vanaf de aarde op uit gestuurd. Hun 

missie: de zoektocht naar een planeet waar mensen kunnen wonen. Tijdens de missie stuit het team 

op een onbekende planeet, met intelligente bewoners die hun planeet Moendoes noemen. De 

wetenschappers gaan op onderzoek uit: hoe zit het hier met de zwaartekracht, en met de seizoenen? 

Zijn de lokale dieren gevaarlijk? Hoe zit de taal van de bewoners in elkaar? En wat betekenen die gele 

driehoekjes? 

Moendoes is voor docenten gratis te downloaden vanaf http://dejongeakademieonwheels.nl/bestel-

het-spel. Ecois heeft een kant-en-klaar exemplaar en zal dat binnenkort beschikbaar stellen aan de 

mediatheek van MINOV aan de Commewijnestraat 31 te Paramaribo. 

Moendoes is ontwikkeld door "De Praktijk", een bureau voor natuurwetenschappelijk onderwijs en 

wetenschapscommunicatie uit Amsterdam. Op hun website (http://www.praktijk.nu) is meer gratis 

leermateriaal te vinden. 
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5 Bloom's taxonomie, nu digitaal 

In 1956 ontwikkelde B. S. Bloom een taxonomie om verschillende denkniveaus bij lerenden te 

onderscheiden. Van "lagere" naar "hogere" denkniveau's maakte hij onderscheid tussen onthouden, 

begrijpen, toepassen, analyseren, synthetiseren en evalueren. In de jaren 90 werd de taxonomie 

herzien. De "hogere" niveaus zijn gewisseld en heten nu evalueren en creëren. Deze taxonomie is 

nog steeds zeer bruikbaar.  

Samantha Penney, Director of Distance Education at Indiana State University, heeft een aantal 

webtools verzameld en die geordend volgens de herziene taxonomie. Het resultaat is onderstaande 

figuur. Als u er op klikt gaat u naar http://www.usi.edu/distance/bdt.htm. Daar staat dezelfde figuur 

uitvergroot én interactief. Alle genoemde tools zijn aan te klikken! 

 

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported 

License. Author: Samantha Penney, samantha.penney@gmail.com. 

6 Achtergrond: One-Laptop-Per-Child **) 

One-Laptop-Per-Child (OLPC) is een onderwijskundig concept om kinderen in ontwikkelingslanden 

te betrekken bij de digitale wereld en hun leerprestaties op te voeren. De OLPC foundation sluit 

daartoe contracten op regeringsniveau af om alle kinderen uit een bepaald land te voorzien van 

een speciale laptop met educatieve software die hun persoonlijk eigendom wordt. Daarbij hoort 

dan nog bepaalde schoolsoftware voor een centrale server (per school) en trainingen voor 

leerkrachten en onderhoudspersoneel. 

**) Eerder verschenen op de Ecois CD-ROM 2012, maar nog niet in onze nieuwsbrief. 
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OLPC XO-laptop 
 

Schoolklas in India 

 

De nieuwe OLPC tablet 

Bij de start was het OLPC-project al snel heel populair. Allerlei individuen en organisaties leverden al 

dan niet gratis bijdragen om deze "100 dollar" laptop mogelijk te maken. Het resultaat mocht er ook 

wel zijn (al kwam de prijs nooit lager dan USD 180 uit). De XO laptop, met zijn childproof behuizing en 

felle groene kleuren, werd een echte blikvanger. Het apparaat was uniek in zijn geringe 

energiegebruik, het draaibare scherm dat ook in fel zonlicht als een e-reader te gebruiken was, het 

automatisch opgezette peer-to-peer netwerk, ingebouwde wifi en camera, enz. De software bestond 

uit Linux als operating system, het speciaal voor OLPC ontwikkelde "Sugar" als gebruikersinterface en 

een 30-tal eenvoudige educatieve applicaties, vaak voorzien van mogelijkheden om draadloos met 

een andere gebruiker samen te werken. 

Toen de OLPC-laptop een jaar of vijf geleden beschikbaar kwam, kostten "echte" laptops nog een 

veelvoud van de OLPC-prijs. Het bestaan van dit sobere, energiezuinige en goedkope alternatief 

stimuleerde de concurrentie om ook eenvoudige, kleine en goedkope laptops te produceren. Een 

hele generatie netbooks is daarvan het gevolg geweest. 

Deze impact van OLPC was uiteraard slechts een side effect. Het echte succes moest in het onderwijs 

plaatsvinden. Daarover valt te melden dat de verkoopcijfers (tot nu toe 2,5 miljoen exemplaren) veel 

lager zijn dan verwacht. Een vaker gehoord punt van kritiek is dat het onderwijskundig concept en de 

teacher training onvoldoende uitgewerkt zijn. Degelijke evaluaties van de leereffecten zijn echter 

uiterst schaars. 

Het enthousiasme van de community die OLPC ondersteunde is in de loop der jaren getemperd. De 

centrale organisatie is weinig toegankelijk en transparant, de vrijwilligers zijn vrij idealistisch, maar 

ook principiëel. Alleen al het overwegen door de centrale organisatie om ook een gestripte Windows 

XP variant uit te brengen deed veel vrijwilligers afhaken. 

De organisatie zette niettemin door. De oorspronkelijke XO is een paar keer verbeterd en in januari 

2012 is voor het eerst de lang verwachte opvolger, de OLPC tablet gepresenteerd. 

Wat kan OLPC voor Suriname betekenen: 

• De gifgroene (maar gifvrije) laptopjes zijn op de eerste plaats een blikvanger. Wie ze ziet 

wordt enthousiast. Hoe snel kinderen zich het werken met deze apparaatjes en de 

bijbehorende software eigen maken is frappant. En niet alleen zij, waar kinderen de laptopjes 
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mee naar huis nemen, profiteren ook jongere en oudere broertjes en zusjes ervan en niet 

vergeten de moeders en de vaders. 

• Ervaringen elders wijzen uit dat zogenaamde 1:1 projecten erg kostbaar zijn, vaak 

tekortkomingen kennen en zelden goed geëvalueerd worden. Wat dat betreft is het goed om 

te leren van andere landen waar OLPC integraal is ingevoerd. Je kunt je geld nu eenmaal 

maar een keer uitgeven. 

• De massale uitrol is vragen om problemen. Beter is het om met een pilot te beginnen, die 

goed te evalueren en vervolgens stap-voor-stap “opschalen”. 

• Wat OLPC betreft is een terugkerende kritiek het gebrek aan een duidelijk educatief concept 

van waaruit gewerkt wordt gewerkt wordt. Op dit moment zijn de OLPC laptopjes toch echt 

wel verouderd. De OLPC schoolsoftware valt ronduit tegen. Het zijn vooral programma’s om 

de laptops te beheren (backups, updates, enz.) en verder niets. 

• Ter info: een eenvoudige SWOT-analayse van OLPC Suriname uit 2008: olpc-one-laptop-per-

child-in-suriname. 

Opvallend is trouwens dat op buitenlandse webpagina's over OLPC vaak Surinaamse foto's gebruikt 

worden, vooral over het OLPC gebruik thuis in plaats van op school. En dat terwijl er maar een paar 

van die laptops in Suriname zijn. Bijvoorbeeld: Uruguay, USA, USA-2, Griekenland (hier onder). 

Foto uit Suriname in Grieks krantenartikel over OLPC 

Zie ook: 

• De centrale website van OLPC (deels in het Nederlands): http://laptop.org.  

• De website van het OLPC-project in Uruguay. Dit is in 2007 gestart onder de naam Plan 

Ceibal. In 2009 waren alle leerlingen in het lager onderwijs voorzien van OLPC-laptops. Nu 

gaat men door met leerlingen in het secundair onderwijs. Zie: www.ceibal.org.uy. 

• De websites van IDB over de evaluatie van het OLPC-project van Peru. De uitgebreide 

evaluatie loopt nog, maar enkele tussenresultaten zijn al bekend. Zie: 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35422036; zie ook: idb olpc 

peru.pdf 
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7 Gaming conferentie en summerschool 

ISAGA, de International Simulation and Gaming Association, die twee jaar geleden haar 

internationale Summerschool in Suriname organiseerde,  heeft ook voor dit jaar weer een 

internationaal congres en een internationale summerschool opgezet. Het congres vindt van 2-6 juli 

2012 aan de Universiteit van Cluj-Napoca (Roemenië) plaats. De internationale Summerschool 

wordt dit jaar van 28 juli - 4 augustus in Atlanta (USA) gehouden. Er gelden gereduceerde prijzen 

voor deelnemers uit ontwikkelingslanden én early-bird kortingen (sommige verlopen op 30 april 

2012!). 

 

Foto: Deelnemers aan de Summerschool druk bezig rond een bordspel (Archief, 2008) 

ISAGA weet nu al meer dan 40 jaar aantrekkelijke internationale congressen te organiseren rond het 

brede begrip gaming/simulation. Dit jaar is het thema "The Journey of Change: Mapping the 

process". Het gaat daarbij om de inzet van gaming/simulation mét of zonder computer in onderwijs 

en training, bij organisatie-ontwikkeling en als "policy exercise". Er worden academische reviewed 

paper-sessies geboden, maar ook postersessies, game-demonstraties, korte workshops, enz. Tot en 

met 30 april 2012 is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor eigen presentaties. Op die datum 

verlopen ook de early bird kortingen. Voor meer informatie zie: 

http://www.isaga2012.psychology.ro/. 

De Summerschool bestaat uit een intensieve week met 's ochtends plenaire sessies onder leiding van 

telkens een andere docent uit het heterogene docententeam. 's Middags vindt groepswerk plaats. De 

deelnemers zitten in een vaste groep, begeleid door een vaste docent. In de loop van de week 

ontwikkelen zij samen een game. Aan het einde van de Summerschool worden alle games aan elkaar 

gepresenteerd. Een van de docenten dit jaar is trouwens Dennis Meadows, bekend van het rapport 

aan de Club van Rome (“Grenzen aan de groei”) uit de jaren zeventig. Voor meer informatie zie 

http://www.isaga-summerschool.org. 
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8 Signalement 

Intel beconcurreert OLPC met Studybook (foto's) | Webwereld  

De One-Laptop-Per-Child organisatie werkt aan een opvolger van de bekende groen-witte XO 

laptopjes. Het wordt een tablet. Intussen heeft Intel een concurrerend product op de markt 

gebracht. 

One-Laptop-Per-Child toont nieuwe tablets [ RadioVisie.eu /media xl ]  

OLPC, de organisatie achter het One-Laptop-Per-Child project, heeft op de Consumer Electronics 

Show in Las Vegas de opvolger van het bekende groene laptopje getoond. Het is een al enkele jaren 

geleden aangekondigde tablet. De prijs moet minder dan USD 100 gaan bedragen. De tablet is alleen 

te koop voor overheden in ontwikkelingslanden. 

Technologie & Onderwijs: vooruitgang in de praktijk  

Site waar verschillende bedrijven samenwerken rond de toepassing van nieuwe technologie in het 

onderwijs. 

OAS - ITEN community van innovatieve leiders in het onderwijs  

ITEN is a Professional Network of Leaders in Education in the Americas who would like to share 

knowledge, experiences, research and good practices in the field of teacher education. Based on a 

strategy of horizontal cooperation. 

Maak je eigen leer- en puzzel-spelletjes met ClassTools  

Tip van mediatheek Artevelde Hogeschool, Vlaanderen: De gratis tools op de site van Classtools kun 

je niet alleen op de computer gebruiken; ze zijn ook erg geschikt voor gebruik op het digitaal bord 

omdat ze uitnodigen om er actief mee aan de slag te gaan. Je kunt er leerspelletjes, sorteerspelletjes 

mee maken, afbeeldingen (door leerlingen laten) voorzien van labels, er is een timer waarmee je af 

kan tellen, een fruitmachine waarmee je willekeurig namen kan kiezen. Je kunt Venn-diagrammen 

maken waarmee je kan laten zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen 2 of 3 begrippen, 

je kunt tijdlijnen maken, die je kan voorzien van afbeeldingen, er is een tooltje waarmee je zinnen in 

een bepaalde volgorde kunt laten zetten… 

Hoor-leesboeken online  

Bibliotheek Breda heeft een aantal digitale prentenboeken gemaakt: prentenboeken die worden 

voorgelezen en van animatie voorzien. De verhalen zijn met toestemming van de uitgeverijen 

bewerkt en op onze site gezet. 

proefjes.nl - natuurkunde-, scheikunde- en biologie-proefjes voor kinderen vanaf...  
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Het doel van de website proefjes.nl is kinderen vanaf 8 jaar op een leuke manier kennis te laten 

maken met natuurkunde, scheikunde en biologie. 

Kids in Space - educatief spel over sterrenkunde voor GLO 5-6  

Kids-in-Space is een gratis online spel over sterrenkunde voor de laatste twee klassen van het primair 

onderwijs. Het spel kent drie levels: 1) aarde, maan en zon, 2) op reis naar de maan en de planeten, 

3) kijken naar de sterren. 

Beter spellen - de website voor iedereen die problemen heeft bij het dagelijkse spellen  

Iedereen mag gratis meedoen met Beter Spellen. Het kost je elke dag een paar minuten. Daarna zijn 

je spellingsregels opgefrist en kun je er weer een dag tegenaan. 

Tikkit - website met gratis educatieve games gebaseerd op een groot aantal Nederlandse musea  

Ben je op zoek naar games met een educatieve meerwaarde dan kan je op deze website zeker enkele 

leuke dingen ontdekken. Niet alle games zijn even waardevol maar er zit best wel wat bruikbaars 

tussen om in hoekenwerk te integreren. Tikkit is gratis en laat zien wat er in musea te ontdekken is! 

In spannende games en leuke wedstrijden ontdek je van alles. Je kunt racen op milieuvriendelijke 

brandstof, of op zoek naar het begin van het leven op aarde. En wist je dat je kunt stunten met een 

oude koets? Of dat een hermelijnen mantel heel cool staat op jouw model? Meld je snel aan en doe 

mee! 

BBC - Bitesize KS2 - maths - Addition and subtraction  

Engelstalige computergame (online) waarbij je de aarde moet zien te redden door snel te rekenen. 

Twee gratis rekenspellen  

D3 media heeft op zijn website twee rekenspellen voor het lager onderwijs geplaatst. Ze zijn beide 

gratis te downloaden. Het spel Rekensommen is bedoeld om kinderen te helpen met hoofdrekenen. 

Het spel Splitsen helpt leerlingen om grote getallen te splitsen. 


