Computergebruik op de Groen

Bewaarbrief
2
De computer en internet zijn niet meer weg te
denken uit het onderwijs. In groep 1 hebben
we 2 computers en in groep 2 hebben we 1
computer. De kinderen van groep 2 hebben 1
keer in de week hulp van een
computermoeder. Die computermoeder werkt
met de kinderen op de computers in de gang.
In groep 3 hebben we 3 computers en vanaf
groep 4 hebben we 6 computers per klas.

De computers worden met name gebruikt
voor extra oefenstof . Zo hebben de kleuters
“Bas gaat digitaal” en “Mijn naam is haas”,
voor taal spelletjes en “Bas telt mee” voor rekenspelletjes.
In groep 3 wordt gewerkt met “Ik reken tot 20” en “Veilig leren lezen”. Deze programma’s
gebruiken we om extra te oefenen met rekenen en lezen.
Vanaf groep 5 wordt de computer niet alleen meer ingezet voor het oefenen van rekenen,
lezen en taal. Er worden ook bijv. kleine stukjes voor een opstel of presentatie in het
programma ‘Word’ getypt.
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook computerles. Wij maken daarbij gebruik van het
computerprogramma ‘AaBeeCee’. De kinderen moeten elke keer kleine opdrachtjes maken
die van te voren uitgelegd worden in een lesje van het programma ‘AaBeeCee’. De kinderen
kunnen dan gebruik maken van kleine filmpjes, waarin ze nog eens zíen wat ze moeten
doen. De kinderen krijgen computerles in tekstverwerken, het maken van een powerpointpresentatie, e-mailen en internetten.

Internetgebruik op de Groen

Vanaf groep 6 maken de kinderen geregeld gebruik van het internet. Ze zoeken plaatjes bij
hun werkstukjes of informatie over een onderwerp. Om de kinderen te helpen zoeken op het
ruime internet, moeten de kinderen vóór dat ze daadwerkelijk op internet gaan zoeken, een
zogenaamd zoekblad invullen. Met behulp van dit blad leren de kinderen gerichter zoeken op
internet.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben afspreken gemaakt over het gebruik van internet.
Onder deze afspraken hebben ze hun handtekening gezet, omdat groep 6 nog niet zo veel
op internet is, hebben zij nog geen handtekening gezet. Hier leest u een aantal van de
afspraken die gemaakt zijn.
Ik zal nooit zonder toestemming van mijn juf of meester mijn persoonlijke informatie
doorgeven op internet, zoals mijn achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres en
het telefoonnummer van mijn ouders of het adres van school.
Bestanden van Internet naar je eigen computer halen, heet downloaden. Op vragen om te ‘downloaden’
is het antwoord in principe NEE. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt, overleg je met
je juf of meester

