
Vervang de URL in je favorieten en 

licht je collega’s in. Plaats deze web-

site eens als startpagina in de le-

raarskamer en observeer wat er 

gebeurt … 

Maar KlasCement speelt niet alleen 

in Vlaanderen. Surf je naar 

www.kacee.eu, dan krijgt je na een 

klik op ‘Search’ de omgeving in het 

Engels te zien. Ideaal als je eens  

internationaal publiek over de vloer 

hebt. 

Raakt men er nog niet uit, bekijk 

dan de ‘Zoektips’ en lees wat je 

kan met de operatoren +, - en het 

gebruik van aanhalingstekens. Je 

merkt trouwens dat de bouwstenen 

nieuwe logootjes kregen: 

Kalender - Artikels - Documenten 

 

 

Sites  -  Ware  -  Oefeningen 

 

 

Audio   -   Beeld   -  Video 

Heb je het soms moeilijk om te 

vinden wat je zoekt? Lijkt het 

soms wat te ingewikkeld? Of wil 

je gewoon KlasCement eens 

uitleggen aan enkele collega’s 

die nog geen lid zijn? 

Een nieuw startpunt voor 

elke Vlaamse leerkracht is 

www.kacee.be. Eenvoudiger 

kan niet! Na onderzoek en door 

te luisteren naar heel veel ge-

bruikers, stelden we vast dat 

KlasCement weliswaar prat gaat 

op zijn filter met uitgebreide 

mogelijkheden, maar dat de 

gemiddelde leerkracht liever 

‘Googlesgewijs’ een antwoord 

zoekt op zijn vraag.  

Speciaal voor deze doelgroep 

creëerden we een andere in-

gang. Typ je zoekwoord, bepaal 

eventueel welk soort object je 

zoekt, duid de doelgroep aan en 

klaar is kees! Een klik op 

‘Zoeken’ brengt je naadloos 

naar je vertrouwde KlasCement 

waar de ingevulde filter en re-

sultaten voorgesteld worden. 

Archipel vertrekt vanuit de vaststel-

ling dat in Vlaanderen een duurzame 

digitale archiefinfrastructuur nodig is 

om de problematiek van digitale ar-

chivering structureel aan te pakken. 

Daarenboven veronderstelt dit pro-

ject dat in de ontwikkeling van deze 

infrastructuur een belangrijke rol is 

weggelegd voor actoren in het do-

mein van de kunsten, het 

cultureel en wetenschappelijk 

erfgoed en het onderwijs. In dit 

onderzoeksproject wil men  

nagaan wat het concreet bete-

kent om binnen een gedecen-

traliseerde Vlaamse digitale 

archiefinfrastructuur een 

duurzaam digitaal archief van 

diverse (complexe) digitale en 

multimediale objecten te imple-

menteren. 

KlasCement is de onderwijspart-

ner in dit project. 

www.archipel-project.be 

Binnenkort meer op KC ! 

Kacee.be - eenvoudiger kan niet ! 
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 lreforschools.eun.org 

 www.ithuis.be 
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KlasCement en KlasseTV (NL) sluiten akkoord 

Zet eens een feed op je eigen website 

ICT-eindtermen ‘extra’ 
De ICT-eindtermen zijn nu al 

vier jaar oud. Ondertussen 

vormen ze een duidelijk kader 

voor de scholen. En of er al 

heel wat gewerkt wordt …  

Je weet dat sommige KlasCe-

ment-bijdragen door de in-

zender of onze moderator 

getipt worden en terecht 

komen op de projectsite 

www.icteindtermen.be. 

Een leerkracht kan elk item 

dat hij of zij in een school/klas 

gebruikte toevoegen aan de 

persoonlijke ICT-diamant. 

Telkens wanneer we tijdens 

een nascholing over KlasCe-

ment deze tool even toelich-

ten, blijken zowel leerkrach-

ten, ict-coördinatoren als 

directie zeer geïnteresseerd. 

Een duidelijker sein moet je 

ons natuurlijk niet geven.  

Vanaf heden kan je niet alleen 

KlasCement-objecten maar 

ook EIGEN activiteiten toe-

voegen aan je diamant. Zo 

bewaar je een mooi overzicht 

voor jezelf, je collega’s en 

voor allen die daar belang bij 

hebben.  

Surf vlug naar de projectsite 

en klik op ‘Mijn profiel’. Open 

jouw ICT-diamant en klik in 

de linkerkolom op ‘Bijdragen 

beheren’. Onderaan het lijstje 

met jouw ict-objecten kan je 

een ‘Extra ICT-activiteit toe-

voegen’.  

Binnenkort zal het ook moge-

lijk zijn om een eigen ICT-

jaarplan te genereren op basis 

van je eigen activiteiten én de 

objecten van KlasCement. 

Info: bart@klascement.net 

van de feed (in de linkerkolom) 

naar je feedreader en genereer 

eventueel zelf een script dat je 

in je html-code plakt. Zo’n 

script kan je makkelijk laten 

maken op RSS2HTML. 

Slecht drie stappen om heel wat 

tijd te besparen ! 

 

Wil je jezelf of de bezoeker 

van je eigen webstek steeds 

attenderen op de nieuwste 

KlasCement-inhouden, zon-

der dat je altijd zelf moet gaan 

zoeken? Gebruik dan de bij 

elke zoekopdracht aangebo-

den RSS-feed. Zijn je bezoe-

kers bij voorbeeld vooral 

leerkrachten wetenschappen, 

zoek dan de inhoud voor 

deze vakken. Kopieer de URL 

zoekrobot aan. Daarnaast 

wordt, op basis van trefwoor-

den, bepaald welke KC-

inhoud aanvullend is bij de 

downloadbare educatieve 

video’s. De link brengt de 

gebruiker regelrecht naar 

KlasCement.  

We hopen om heel binnen-

kort ook het omgekeerde 

mogelijk te maken: meer in-

houd uit Nederland in jouw 

Vlaamse portaalsite.  

Correct modereren en me-

tadateren is steeds belangrijk. 

We informeerden al vaak over 

de mogelijkheden om de Klas-

Cement-inhoud ook op ande-

re plekken te lezen. Zo heb-

ben onze Nederlandse colle-

ga’s toegang tot KlasCement 

via hùn WikiWijs. Er is, dank 

zijn het ASPECT-project,  een 

Europese link met de LRE van 

European Schoolnet.  

Sinds kort biedt KlasseTV, één 

van onze partners in Neder-

land, ook de KlasCement 

K L A S C E M E N T / E C H O  

http://www.icteindtermen.be
mailto:bart@klascement.net
http://rss.bloople.net/
http://www.wikiwijs.nl
http://lreforschools.eun.org
http://www.klassetv.nl


Ondernemen op school 
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Het brugproject EduFiks loopt op z’n 

einde. Nog één trimester te gaan. 

We zijn klaar om het project een 

langer leven te bieden. Eind decem-

ber zullen twaalf basisscholen het 

project gedragen hebben. De onder-

nemers van de toekomst stelden 

eind mei 2011 deze projectsite voor: 

www.ondernemenopschool.be. Deze 

webstek geeft aan leerkrachten de 

kans om hetgeen ze ‘ondernemen’ te 

delen met collega’s: een uniek con-

cept gestoeld op het KlasCement-

principe, in een vertrouwde omge-

ving.  

Alle leerobjecten die te maken heb-

ben met ondernemen (in de brede 

zin van het woord) worden er in de 

vitrine gezet: lesvoorbereidingen, 

werkblaadjes, interessante links, 

oefeningen, video, … 

Ook organisaties die begaan zijn met 

dit thema kunnen er hun ei kwijt. Ze 

brengen hun materiaal - meestal 

direct bruikbaar - direct waar het 

moet zijn: bij de leerkracht.  

Word NU lid van ondernemen-op-

school door je met je KlasCement 

gebruikersnaam en wachtwoord aan 

te melden. Ontdek wat je collega’s 

doen rond het stimuleren van onder-

nemingszin op school.  

Info: pascal@klascement.net 

De projectsite 

www.digibordlessen.be focust 

op de mogelijkheden van de digita-

le borden.   

Ondertussen zijn er voor komend 

schooljaar mini-projectjes gepland 

met de Xbox Kinect en Avatar 

software. Het thema ‘gaming’ is 

dan niet ver af.   

We zijn bij KlasCement niet vies 

van nieuwe technologieën. In het 

EduFiks project gingen kinderen 

al aan de slag met de digitale pen, 

de iPod, de Flip en straks gaan ze 

ondernemen met QR-codes. Om 

op een innovatieve en onderne-

mende manier met de QR-codes 

om te gaan, schakelen we een 

aantal iPads en iPods in.  

. 

Ben jij ook zo gebeten door nieuwe 

technologieën en wil je meer weten 

hoe dit in het onderwijs te integreren?  

Wil je mee werken aan één of meerde-

re projecten? Geef ons een seintje en 

mail pascal@klascement.net. De traditi-

onele leeromgevingen zijn écht aan het 

veranderen! 

 

dag. Dankzij onze jarenlange erva-

ring met het organiseren van oplei-

dingen en onze ruime databank aan 

lesgevers, weet je zeker dat je de 

beste lesgever voor jou krijgt. Een 

Didacto Opleiding is een kwaliteits-

label! 

Onze praktijkgerichte ICT-oplei-

dingen staan open voor iedereen: 

het onderwijs, de sociale en culture-

le sector, het brede publiek, … 

Informeer je vandaag nog en mail: 

info@didacto.be. 

Een greep uit het aanbod:  

▪ Sociale media in de klas 

▪ Picasa fotobewerking 

▪ Prezi presentaties 

▪ ThinkQuest ELO voor 

BaO 

▪ Joomla, Drupal, ... 

▪ Apps…  

 

Personeelsvergaderingen en studie-

dagen zijn belangrijke momenten. Bij 

ons kan je terecht voor interactieve, 

praktijkgerichte, concrete en boei-

ende presentaties of workshops 

over ICT-gebruik. Niet alleen 

scholen, ook (sociale) organisaties, 

firma’s, … doen een beroep op onze 

lesgevers.  

Geef je zelf dergelijke workshops? 

Contacteer ons, wij plaatsen jouw 

aanbod ook op www.didacto.be.  

Je kan een Didacto Opleiding  be-

schouwen als een mini-ict-praktijk-

Didacto.be wordt een vaste waarde 

Nieuwe technologieën bij de vleet 

Nieuwe 

technologieën bij 

KlasCement … 

Help je even mee ? 

http://www.edufiks.be
http://www.ondernemenopschool.be
mailto:pascal@klascement.net
http://www.digibordlessen.be
http://www.edufiks.be
mailto:pascal@klascement.net
mailto:info@didacto.be
http://www.didacto.be


Het IT-huis is een digitalekloofproject met de steun van Telenet Foundation, POD MI 

en KlasCement. Samen met scholen en buurtorganisaties in Vlaanderen werken we aan 

digitale inclusie. Reeds twee jaar bereiken we schitterende resultaten. Met alle activitei-

ten samen bereikten we maar liefst 3 728 mensen uit digitale kansengroepen. Het is 

dan ook zeer jammer dat geen enkele instantie de subsidiëring van het project heeft 

opgepikt, waardoor we het project niet helemaal kunnen continueren vanaf juli 2011.   

Om de expertise die IT-huis gedurende twee jaar ontwikkelde toch niet te laten verlo-

ren gaan wordt zoveel mogelijk materiaal digitaal beschikbaar gesteld. 

Zo bieden we korte online pakketten omtrent digitale didactiek aan. Het Pay with a 

Tweet systeem maakt de handleidingen toegankelijk in ruil voor een tweet. Je kan de 

documenten ook aanvullen op het Google document waar je vanaf dit moment toegang 

toe hebt.  

Het cursusmateriaal blijft in de vorm van iThema’s ook beschikbaar op KlasCement. 

iThema’s zijn laagdrempelige handleidingen in klare taal over een bepaald digitaal 

thema (Picasa, aanvraag school- en studietoelagen, Tax-on-Web, internetopvoeding, ...) 

en zijn gratis toegankelijk. De iThema’s lenen zich perfect voor een korte infosessie, 

een ouderavond en nog veel meer.  

Daarnaast blijft de digitale uitleendienst  bestaan. Zie ook hiernaast: ‘Classy’. De mate-

rialen kunnen voor vzw’s en scholen tegen een uiterst gunstig tarief ontleend worden. 

Wil je meer weten? Mail dan naar emma@klascement.net of bel 09 221 54 56. voor de 

tarieven en voorwaarden. 

Leen hardware 

Sinds jaar en dag voorziet KlasCe-

ment ook in gratis webruimte en 

weblogs voor elke leerkracht 

(met lerarennummer). Maar … 

wist je dat we ook een digitale 

uitleendienst hebben?  

Het assortiment wordt voortdu-

rend aangevuld. We verhuren aan 

zeer democratische prijzen nu al 

80 moderne laptops, 2 bea-

mers, 10 fototoestellen en 8 

videocamera’s, 10 flips, , … 

Zelfs een geluidsinstallatie met 

micro en mengpaneel. Of een 

buttonmaker voor de creatie-

velingen. 

Moet je project of activiteit on-

dersteund worden? Neem vlug 

een kijkje op www.classy.be/

hardware. 

Ook ons lokaal in Gent staat ter 

beschikking als vergaderruimte of 

computerklas. 

KC is een initiatief van EduCentrum vzw 

Westkapelse steenweg 19 

8380 Dudzele 

KlasCement-kantoor  

Sint-Pietersaalststraat 38 

9000 Gent 

0497 43 52 33 ▪ 09 221 54 56 

info@klascement.net 

Noteer de ICT-praktijkdagen in je agenda! 

▪ Maandag 10 okt 2011 in Bergen op Zoom (NL). 

Bezoek ook de website: www.ictdag.nl 

Thema: Ict-innovatie en techniek 

▪ DINSDAG 10 januari 2012 in Geel 

▪ DINSDAG 29 mei 2012 in Gent 

 

Wat wordt KlasCement volgend jaar? 
 

Het is altijd een beetje spannend. Wat brengt de toe-

komst? Niet alles is zeker, maar we kunnen een tipje van 

de sluier oplichten. Een paar dingen zijn gepland: 

▪ Verdere personalisering van KlasCement.net 

▪ Uitbouw van de ICT-nascholingen 

▪ Aanbod aan oefeningen voor leerlingen 

▪ Europees project rond Europeana (onder voorbehoud) 

▪ … 
 

VACATURES 

Voor deze en andere taken zijn we nog dringend op zoek 

naar een aantal nieuwe medewerkers. Lees er meer over 

op de vacaturepagina van EduCentrum vzw. 

Echo is de nieuwsbrief van KlasCement die zich richt 

tot diverse educatieve diensten, beleidsmakers in het 

onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers. 

De erfenis van het IT-huis  

Portaalsite voor en door onderwijs 

http://www.ithuis.be/
http://www.klikmee.be/
http://www.mi-is.be/be-nl/start
http://www.klascement.net/
http://www.ithuis.be/index.php/itips/it-didactiek/115-it-didactiek-aan-volwassenen
http://www.klascement.net/all/?extra_url=&page=1&q=iThema&filter_group%5b%5d=all&extra%5buser%5d=&calendar_after=&calendar_before=&cmdFilter=filter_activated
http://www.classy.be/hardware
mailto:emma@klascement.net
http://www.classy.be/hardware
http://www.classy.be/hardware
http://www.ictdag.nl
http://www.educentrum.be/index.php?option=com_content&view=article&id=38&Itemid=28
http://maps.google.be/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&geocode=&q=Sint-Pietersaalststraat+38,+9000+Gent,+Belgi%C3%AB&sll=50.805935,4.432983&sspn=5.124643,16.875&ie=UTF8&z=16&iwloc=A

