
Secretariaat De Ark: 0497 44 45 18 - ark@arkorum.be        directie: 0486 945 235 – geert.orgaer@arkorum.be        www.arkorum.be/ark 
Maatsch. zetel:  Scholengroep Arkorum v.z.w.- Zuidstraat 27  8800 Roeselare  -           051 27 21 60                      kim.hooghe@arkorum.be 

 
Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

              8800 Oekene 

 

 

 

Visietekst ICT De Ark 

 

 

 

 
ICT (Informatie- en CommunicatieTechnologie) heeft steeds een belangrijke plaats ingenomen in de Ark. 

Onze visie is gestoeld op de ICT-eindtermen waartoe wij als gesubsidieerde school sedert 2007 een 

inspanningsverplichting hebben.  

Door ons aanbod en onze aanpak willen wij deze ICT-eindtermen aan alle leerlingen aanbieden en met zoveel 

mogelijk leerlingen bereiken op het einde van de basisschool.   

 

Hoe wij de eindtermen realiseren, wordt hieronder concreet uitgewerkt. 
 

 

1 Een positieve houding hebben tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij 

het leren. 
 
Elke klas beschikt over minstens twee computers waarvan minstens één computer verbonden is met het 

internet.  

 
Door plaatsgebrek verdween onze computerklas, maar werd vervangen door een mobiele computerklas met 24 

laptops die draadloos verbonden zijn met het internet.   
Om een goede dekking met zo weinig mogelijk straling te garanderen is de school uitgerust met vijf draadloze 

hotspots waarop iedereen met dezelfde accountgegevens inlogt. 
 
In de toekomst willen we graag ook een tiental tablets aankopen voor gebruik in de klassen (ook 

kleuterklassen).  
 

 

2 ICT gebruiken op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
 
Leerlingen ondertekenen vanaf het vierde leerjaar een computercontract waarin afspraken worden gemaakt 

over het gebruik van ICT op school.  Dit contract is een goed instrument om problemen als cyberpesten te 

voorkomen. 

 
Het is verboden voor de leerlingen op school sociale websites te bezoeken (deze zijn trouwens bij wet 

verboden voor -13-jarigen). 
 
Veilig internet komt regelmatig aan bod, en niet enkel op de Dag van het veilig internet. We willen onze 

leerlingen op jonge leeftijd wijzen op de bescherming van de eigen privacy. 
 
Vanaf het vierde leerjaar werken de leerlingen binnen de veilige werkomgeving van Google Apps, zodat de 

leerkracht controle kan uitvoeren op de leerlingen. 
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3 Zelfstandig kunnen oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
 
Op alle computers staat overal dezelfde software.  De kwaliteit van de software gaat boven de kwantiteit.  
 
De computer wordt ingezet bij leerlingen om vaardigheden in te oefenen als kloklezen, bewerkingen of 

spelling.    
 

 

4 Zelfstandig kunnen leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. 
 
Op alle computers is de software van EWOC beschikbaar.  EWOC is gekend om zijn remediërende en 

differentiërende eigenschappen.  De leerlingen leren op zelfstandige basis de hoofdbewerkingen, breuken, 

procentberekening en de tafels. 
 
De leerlingen van het vijfde of zesde maken kennis met programmeren via code.org en/of LOGO. 
 

 

5 ICT kunnen gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
 
ICT wordt zo weinig mogelijk als een apart vak gegeven, maar wordt het bindmiddel tussen verschillende 

leerdomeinen als beeldende opvoeding, drama of muziek, wero, actualiteit,...   
 

 

6 Met behulp van ICT digitale informatie kunnen opzoeken, verwerken en bewaren. 
 

Zoeken is een vaardigheid die heel vaak aan bod komt: gebruik maken van de juiste zoekwoorden, zoeken op 

afbeeldingen, kritisch zoeken, … 

 
Werkbladen worden voor de leerlingen bewaard in de cloud zodat ze overal toegang hebben tot deze 

bestanden.  Zo kan thuis makkelijk verder gewerkt worden aan een opdracht.  Documenten worden ook 

gedeeld met medeleerlingen en/of met de leerkracht. 
 

 

7 ICT kunnen gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 
 
De leerlingen van de derde graad presenteren wekelijks de actualiteit aan de medeleerlingen met 

ondersteuning van een zelfgemaakte presentatie.   
 

De klassen van het vijfde en zesde leerjaar bezitten een digitaal bord.  De andere klassen beschikken over 

bijkomende beamers voor gebruik in de klas. 
 

 

8 ICT kunnen gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. 
 
Vanaf het vierde leerjaar krijgt elke leerling een mailadres van de school voornaam.naam@de-ark.org wat 

verplicht moet gebruikt worden voor schoolse taken. 
 
Leerlingen kunnen op een veilige manier enkel met leerlingen van het eigen schooldomein chatten via Google 

Apps. 
 
De schoolwebsite is een belangrijk digitaal venster waardoor ouders kunnen binnenkijken in onze school. 

 Voor een vlugge communicatie bezit de school ook een Facebookpagina en een Twitteraccount waarmee we 

snel de meeste ouders bereiken. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Hoewel ICT de verantwoordelijkheid is van elke leerkracht, blijft de ondersteuning van de ICT-coördinator 

heel belangrijk.   

 

De ICT-coördinator ondersteunt de leerkracht om zijn/haar didactisch handelen te verrijken met ICT.  

Gespecialiseerde toepassingen als Google Apps, foto’s bewerken, Prezi of videobewerking worden door de 

ICT-coördinator aan de oudste leerlingen aangeleerd. 
 

 

 
ICT wordt ook ingezet bij het leren leren:  

 Informatie opzoeken, verzamelen en selecteren op het internet. 

 Presentaties maken als ondersteuning voor een spreekoefening. 

 Mindmaps maken met Prezi. 

 Een digitale kalender bijhouden voor afspraken. 

 Kritisch staan ten opzichte van informatie die men leest op het internet. 

 Gepaste afbeeldingen zoeken bij een onderwerp. 

 De spellingscontrole gebruiken die soms aangeboden wordt. 

 
 

 

ICT speelt ook een belangrijke rol in de Kangoeroeklas waar leerlingen komen die een intellectuele uitdaging 

nodig hebben.  Via ICT komen ze in contact met gevarieerde denkspelen die een andere oplossingsmethode 

vragen dan ze gewoon zijn. 

 

 

 

In het zesde leerjaar maken de leerlingen een digitaal portfolio (My Digital Me) om hun sociale vaardigheden 

en vaardigheden rond leren leren in kaart te brengen (aanzet wordt gegeven in het vijfde leerjaar). 
 

 

 
Alle leerlingen maken kennis met de werking van een eenvoudige programmeertaal zodat ze een notie 

hebben van een variabele, een functie, een lus of een conditie.   
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