
We zetten graag onze nieuwe focuspagina’s in 

de kijker. Je vindt er omschrijvingen, lesmateri-

aal en achtergrondartikels waarbij we focussen 

op: 

▪ taalstimulering: hoe stimuleer ik taal op 

een spontane, leuke manier? 

▪ taalinitiatie: hoe help ik m’n leerlingen 

met hun eerste stapjes in een vreemde taal? 

▪ talensensibilisering: hoe maak ik m’n 

leerlingen bewust van de veelheid aan talen 

en culturen in hun omgeving? 

▪ Vlaamse Gebarentaal: is er één univer-

sele gebarentaal? En wat is VGT of Vlaamse 

Gebarentaal dan precies? 

Even wat cijfers op een rijtje 

14 645 leden telt de talensite waarvan maar 

liefst 80 % vrouw is en 36 %  tussen de 18 en 

25 jaar oud. 

Leden van de talensite meldden zich gemiddeld 

88 keer aan op KlasCement en ze bekeken 

231 fiches en downloadden 190 bestanden. 

We noteren een mooie 

groei in het vak NT2  

- dat nog maar online is 

sinds 2011 - en nu al 267 

leerobjecten bevat. 

Bovendien heeft maar 

liefst  

11 % van de leden van de talensite ooit al iets toege-

voegd. Dat is beduidend meer dan de leden van Klas-

Cement waar het gemiddelde 7,5 % is. Als je bedenkt 

dat gelijkaardige sites in een internationale context 

slechts 2 % halen, dan mogen we terecht trots zijn op 

onze taalleerkrachten die op deze manier hun talen-

passie delen.  

T(a)alrijke initiatieven 

En dat is nog niet alles want de talensite werkt ook 

mee aan ta(a)lrijke initiatieven zoals de Europese Dag 

van de Talen en volgt samen met de Taalunie de web-

site www.literatuuronderwijs.org op.  

Op 26 april 2012 vond in het Vlaams 

Parlement een Staten-Generaal 

plaats met als thema 

‘Stimuleringsplan exacte weten-

schappen en techniek’. In het 

kader van het STEM-actieplan slaan 

KlasCement en Technopolis nu al de 

handen in elkaar. De KlasCement- 

databank krijgt er binnenkort een 

nieuwe bouwsteen bij …  een grote 

technische ingreep!  

Dan kunnen leerkrachten, organisa-

ties, uitgevers, … ook ‘tastbaar’ ma-

teriaal omschrijven, beschikbaar 

stellen en ontlenen via de KlasCe-

mentdatabank.  

Ontdekdozen voor weten-

schappen (bij Technopolis) 

zullen kunnen gekoppeld wor-

den aan het lesmateriaal van 

de leerkracht (bij KlasCe-

ment).  

Momenteel lopen bij Techno-

polis een aantal informatieses-

sies en wordt er een focus-

groep opgericht die alles wat 

gaat begeleiden . Interesse? 

Contacteer Fons Geys 

(Technopolis) of Pascal 

Craeye (KlasCement). 

De talensite: nieuws en cijfers 
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TWIST IT 

Mediawijsheid voor 

leerlingen en leerkrachten 

Met het project Wijze Mediaklassen, 

trok projectcoördinator Bram Faems 

naar Vlaamse lagere en secundaire 

scholen gewapend met laptops en 

iPads om er innovatieve workshops 

te geven. Stopmotion-animatie-

filmpjes, een videoclip of een digitaal 

stripverhaal? De leerlingen smulden 

ervan terwijl de leerkracht geïnspi-

reerd werd door het creatief gebruik 

van ICT-materiaal. 

Om andere nieuwsgierige leerkrach-

ten ook te helpen werden er in juni 

verschillende workshops voor hen 

georganiseerd. Zo werden leerkrach-

ten geschoold om zelf creatief aan de 

slag te gaan. Het enthousiasme waar-

mee de deelnemers de nieuwe tech-

nologieën omarmden, stemt ons 

hoopvol voor de toekomst.  

 

 

 

 

Het project wordt verlengd. 

www.wijzemediaklassen.be 

Lesmateriaal over mediawijs-

heid is te vinden op de pro-

jectsite ‘Mediawijsheid op 

school’. Blader er door de nu 

al bijna 200 objecten en con-

tacteer meer dan 100 media-

wijze collega’s. 

beter leren kennen. TWIST IT 

maakt door middel van IT de 

brug tussen de leefwereld van 

jongeren en de leefwereld van 

ouderen. Hun werelden worden 

vervlochten ('to twist') tijdens 

lessenreeksen waar jongeren 

ouderen inleiden in IT. Bij dit 

project lag de nadruk ook op de 

individuele begeleiding, hiervoor 

werkten we met een groep die 

bestond uit maximaal 8 ouderen 

en telkens 2 jongeren. Ook het 

sociale aspect vonden we erg 

belangrijk.  

2012 is het ‘Europees 

jaar van intergenerati-

onele solidariteit en 

actief ouder worden’.  

Voor KlasCement het 

ideale moment om 

met het project 

TWIST IT uit te pak-

ken en zo jong en oud samen 

te brengen. TWIST IT wil de 

generatiekloof overbruggen: 

jongeren als leerkracht, ou-

ders als leerling! Door elkaar 

iets bij te brengen, kunnen 

jongeren en senioren elkaar 

We organiseerden deze lessen-

reeksen in Gent, Oudenaarde 

en Torhout en bereikten 288 

deelnemers. TWIST IT heeft de 

steun van Belgacom Foundati-

on.  

Bekijk het videoverslag via 

http://twistit.classy.be  

Meer info hierover bij  

petern@klascement.net.  

Ook dit project wordt verder-

gezet.  

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

Via Didacto en NetwerkM werden 

dit schooljaar honderden leerkrach-

ten bijgeschoold over sociale netwer-

ken in het onderwijs, het klonen van 

computers, Google Apps, Prezi, QR-

codes, mediawijsheid, veilig compu-

tergebruik, … 

NetwerkM zal de opleidingen en 

partners Mediawijsheid blijven bun-

delen.  

Didacto breidt de activiteiten uit met 

meer lesgevers en een ruimer aan-

bod, meer dan ICT alleen.  

Interesse als lesgever / partner?  

Mail info@didacto.be  

Zie www.netwerkm.be 

Zie www.didacto.be  

 

NetwerkM 

Didacto 
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http://www.klascement.be/mediawijsheid/leden/alle/
http://twistit.classy.be
mailto:petern@klascement.net
mailto:info@didacto.be
http://www.netwerkm.be
http://www.didacto.be


‘De Leer-Kracht van Cultuur’  
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Op 14 juni 2012 lanceerde KlasCement haar 

jongste projectsite ‘De Leer-Kracht van 

Cultuur'.  

Deze site is er voor leerkrachten die binnen 

hun school de motor zijn met betrekking tot 

cultuur en dit in de ruime zin van het woord. 

De voornaamste doel-

stelling is leerkrachten 

bruikbaar materiaal 

aanbieden en laten delen 

en zo het 'genieten' van 

cultuur binnen het onderwijs te promoten. 

Op www.deleerkrachtvancultuur.be vind je 

bijna 4 000 lesideeën over beeldende kunsten, 

literatuur, film, fotografie, video, muziek, podi-

umkunsten, erfgoed of creatieve inzendingen. 

Buiten de duizenden items die hier gedeeld 

worden door leerkrachten, is er ook ruimte 

voor het aanbod van organisaties.  

Via het KlasCementprofiel kunnen leden 

nu ook aanduiden wat hun niet-

vakgebonden opdrachten zijn op school, 

zoals: organisator schooltoneel, filmvi-

sies, studie-uitstappen, reizen, … 

Meer info bij arnoud@klascement.net  

 

 

 

Het project loopt in samenwerking met 

partners als Faro en Cobra.be 

 

 

▪ Ofwel kiest de school voor een 

nascholingstraject met een ex-

terne trainer die pICTos bij 

jou op school introduceert en 

mee begeleidt. 

▪ Ofwel volgt een interne ICT-

coördinator een trainerssessie 

pICTos waardoor hijzelf, auto-

noom, binnen de eigen school of 

scholengroep, de ICT-tool kan 

aanbrengen en begeleiden. 

Het gebruik van het onlineplat-

form zelf is gratis en ingeschreven 

scholen behouden ook toegang tot 

pICTos na de nascholing. Een 

veertigtal scholen gingen dit 

schooljaar met pICTos aan de slag. 

Voor volgend schooljaar conti-

nueert KlasCement pICTos met 

nieuwe infosessies, opleidingen op 

scholen, navorming voor lokale 

trainers. De pedagogische begelei-

pICTos is een gestructureerde 

onlineomgeving waardoor scholen 

op een teamgerichte wijze worden 

aangezet om hun werking rond 

ICT in beeld te brengen en 

nieuwe ICT-activiteiten en beleids-

acties te plannen. De eigen onder-

wijsvisie van de school en de ICT-

eindtermen vormen het referen-

tiekader om dit te doen.   

Het voorbije schooljaar zorgde 

KlasCement, in opdracht van de 

overheid, voor de coördinatie en 

promotie van de tool in het 

Vlaamse onderwijs. pICTos werd 

via diverse communicatiekanalen 

(Klasse, nieuwsbrieven leraren/

schooldirect, KlasCement, infoses-

sies gespreid over verschillende 

provincies) onder de aandacht van 

onderwijsbeleidsmakers gebracht.  

pICTos past binnen een dubbel 

nascholingstraject: 

dingsdiensten van de diverse netten 

tonen interesse om pICTos te ge-

bruiken binnen hun (ICT-

ondersteunende) begeleidingsop-

dracht. 

 

info:  

▪ bart@klascement.net  

▪ www.ictbeleidstool.be 

▪ pictos.ictbeleidstool.be 

▪ www.icteindtermen.be 

▪ pICTos promomateriaal 

 

 

 

pICTos: Plannen van ICT op school 

Voeg nu JOUW 

ICT-activiteit toe 

aan je persoonlijke 

ICT-diamant 

http://www.deleerkrachtvancultuur.be
mailto:arnoud@klascement.net
http://www.faronet.be
http://cobra.be/cm/cobra
http://www.ictbeleidstool.be/
mailto:bart@klascement.net
http://www.ictbeleidstool.be
http://pictos.ictbeleidstool.be
http://www.icteindtermen.be
http://www.klascement.net/docs/35709


We zijn er trots op dat we met velen zijn. Nu al telt KC zo’n 

64 000 leden en is één op drie Vlaamse leerkrachten actief lid 

van KlasCement. 7,5 % deelt ook daadwerkelijk materiaal, en 

dit is beter dan de 4 % waarvan het gebruikersonderzoek (2009) 

melding maakte.  

Uit de doctoraatsthesis van Bram Pynoo (UGent, IT-acceptenance 

by autonomous professionals: Factors that contribute to success or 

failure) blijkt dat leerkrachten best overweg kunnen met KlasCe-

ment, als ze maar volhouden. Voor nieuwe leden is de omgeving 

té ingewikkeld. Voor die laatste groep ontwikkelden we 

www.kacee.be, een eenvoudige ingang naar de KC-inhoud.  

Al lang kan je via de rechterkolom interessante bijdragen door-

mailen, twitteren of facebookgewijs aan je netwerk door geven. 

Sinds kort is het ook mogelijk om een collega uit te nodigen 

om lid te worden van KlasCement. Je verdient er 40 Klas-

Cementpunten mee waardoor je zelf weer 20 nieuwe goede 

praktijkvoorbeelden kan downloaden. 

 

 

Meer webruimte 

Sinds begin juni kan je via Classy 0,5 GB gratis webruimte krij-

gen voor jouw educatieve website, met mogelijkheid tot PHP. 

Drupal, Joomla en Wordpress 

Sinds begin juli kan die webruimte niet alleen gevuld worden 

met HTML-pagina’s of met Wordpress, te gebruiken als web-

log. Het aanbod aan ‘Content Management Systemen’ werd 

uitgebreid met Joomla en Drupal! 

Hardwareverhuur met iPads 

We verhuren aan zeer democratische prijzen 80 moderne 

laptops, 2 beamers, 10 fototoestellen en 8 videocamera’s, 10 

flips, een geluidsinstallatie met microfoon en mengpaneel en 

een buttonmaker.  

NIEUW!  

▪ 5 Xbox/Kinects  

▪ 10 iPads  

Moet je project of activiteit ondersteund worden? Neem vlug 

een kijkje op www.classy.be/hardware.  

Ook ons lokaal in Gent blijft ter beschikking als vergaderruimte 

of computerklas (buiten de werkuren).  

 

KC is een initiatief van EduCentrum vzw 

Westkapelse steenweg 19 

8380 Dudzele 

KlasCement-kantoor  (streetview ;-) 

Sint-Pietersaalststraat 38 

9000 Gent 

0497 43 52 33 ▪ 09 221 54 56 

info@klascement.net 

Noteer de ICT-praktijkdagen in je agenda! 

▪ Maandag 4 februari 2013 KHLeuven, Heverlee 

▪ Maandag 13 mei 2013 PHL, Hasselt 

Zie www.ictdag.be  

 

Collega’s verlaten KlasCement 
 

We danken onderstaande collega’s voor hun trouwe inzet en wen-
sen hen veel succes in hun verdere loopbaan:  

▪ Peter Neirynck: moderator basisonderwijs en projecten Digi-
bordlessen, Mediawijsheid en Twist-IT 

▪ Daan Saelens: moderator leerzorgsite, project Mediawijsheid 

en bouwsteen video 

▪ Dieter Depuydt: programmeur en serverbeheerder 

▪ Peter Brimioul: moderator wiskunde, projecten eQnet, Didac-
to en Netwerk, boekhoudkundige duizendpoot. 

 
VACATURES 

Er worden regelmatig vacatures gepubliceerd. Lees er meer over op 
de vacaturepagina van EduCentrum vzw. 

Echo is de nieuwsbrief van KlasCement voor 

educatieve diensten, beleidsmakers in het 

onderwijsveld, partners en (vrijwillige) medewerkers. 

Nodig eens een collega uit 
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