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Les 0 (50 minuten) 
De website gebruiken 

Voorbereiding 

Benodigdheden 

De leerlingen moeten individueel of in kleine groepjes toegang hebben tot 
internet. 

Voor de opdracht rond qr-codes moet de computer een webcam hebben en 
moet een qr-codeapp geïnstalleerd zijn. 
Een voorbeeld van zo’n programma is Quickmark:  

Beschikbaar op PC: (gratis voor de basisversie) 
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp 

En voor Mac: (3,99 euro) 

http://itunes.apple.com/us/app/quickmark-qr-code-
reader/id412378487?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 

 

Print het lesmateriaal voor elke leerling http://www.jonatan.be/academie/wp-
content/uploads/2012/08/Les-0-taak-de-website-gebruiken.pdf 

 

Lesverloop: 

De website verkennen  (20 minuten) 

Na het aanzetten van de computers vraag je de leerlingen hoe het programma 
heet waarmee ze op internet gaan. Vertel hen dat zo’n programma een 
browser heet en dat er verschillende browsers bestaan. Wijs hen er op dat elke 
browser er een beetje verschillend uitziet maar dat ze eigenlijk hetzelfde doen: 
surfen op internet. 

 

 

Laat hen het adres van de jonatan academie intypen: 
www.jonatan.be/academie. Vertel dat je op de homepage uitkomt. Maak 
duidelijk dat home staat voor “thuis”: het is dus de startpagina of thuispagina 
van de website. 

Verken samen met hen de homepage en duid de verschillende onderdelen 
aan. Vraag de leerlingen waarvoor deze onderdelen dienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een goed moment om over betrouwbaarheid van websites te praten. 
Toon dat onderaan een betrouwbare website steeds vermeld staat wie de 
informatie schreef.  

Logo: klik om naar de homepage 
te gaan 

Hoofdmenu 

Nieuwsberichten 

Onderaan een website zie je 
meestal wie hem gemaakt heeft en 
hoe je er contact mee kan 
opnemen. Deze informatie is 

belangrijk om te weten of een weten of een weten of een weten of een 
website betrouwbaarwebsite betrouwbaarwebsite betrouwbaarwebsite betrouwbaar is.is.is.is. 
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Nu is het tijd om de website te doorzoeken op zoek naar filmpjes. Zoals je op 
het leerlingenblaadje ziet zijn er verschillende manieren om een filmpje te 
zoeken.  

Demonstreer de manieren of laat de leerlingen zelf proberen a.h.v. het 
leerlingenblaadje.  

Geef een titel en laat de leerlingen zoeken naar het juiste filmpje. 

Het broodkruimelpad is de opeenvolging van pagina’s die je moet doorklikken 
om bij een filmpje te komen. Je ziet het op elke pagina onder het menu. 

Maak de logica van het broodkruimelpad duidelijk aan de leerlingen en zorg 
dat ze de benaming met verwijzing naar het sprookje van Hans en Grietje 
begrijpen. 

QR-codes gebruiken 

Als je een webcam hebt in de computer of mobiele toestellen met camera hebt 
kan je ook de qr-codes uitproberen. 

Laat de leerlingen m.b.v. de drie stappen op het leerlingenblad zelfstandig een 
eerste code scannen.  

Zelfstandig werk 

Nu de leerlingen alle onderdelen verkend hebben kunnen ze zelfstandig aan 
de slag. Het werkblaadje heeft een opzoekoefening en een qr-code om in te 
scannen.  

 

 


