
 

Naam: ____________________________ 

Gebruik de website  

Surf met je browser naar de website van de Jonatan Academie (www.jonatan.be/academie). 

 

Homepage van de website 

 

 

Browser: het programma waarmee je op internet gaat. Er zijn verschillende 

programma’s en doen eigenlijk allemaal hetzelfde. Op school gebruiken we Google 
Chrome. 

 

Logo: klik om naar de homepage te gaan 

Hoofdmenu 

Nieuwsberichten 

Belangrijke onderdelen van de website 

Homepage: de belangrijkste, eerste pagina van de website 

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 website 
betrouwbaar is. 

http://www.jonatan.be/academie


Filmpjes vinden op 3 manieren: 

1. Klik je in het hoofdmenu op Filmpjes dan kom je op een pagina terecht waar je alle vakken 

ziet en alle onderdelen van vakken waar er op dit moment filmpjes over zijn. Klik telkens door tot 
je het filmpje vindt dat je zoekt. 

 

 

2. Je kan via het menu rechstreeks doorklikken naar een filmpje dat je wil bekijken. 

 

 

3. Op de meeste pagina’s vind je ook een zoekvenster waar je een filmpje kan zoeken. 

  



 

Naam: ____________________________ 

Het broodkruimelpad 

De Engelse term “breadcrumbs” staat voor broodkruimels. Net als de broodkruimels van Hans uit 
het sprookje van Hans en Grietje zorgen ze er voor dat je de weg niet kwijt raakt op de website. 
Ze leiden je steeds weer naar de homepage (thuispagina). 

Het filmpje Hoofdletters gebruiken vind je dus door  

 via de Homepage  

  Klik op Filmpjes 

   Klik op het vak Nederlands 

    Klik op het onderdeel Spelling 

     Kies het juiste filmpje: Hoofdletters gebruiken 

 

QR-codes 

QR-codes zijn die vierkante figuren die 
bestaan uit allemaal kleine zwarte 
blokjes. Met een computer, een 
smartphone of een tablet kan je ze 
scannen om automatisch terecht te 
komen op de juiste pagina. 

Het is de bedoeling dat de qr-code op 
een werkblad komt en je ze kan scannen 
om onmiddellijk de juiste video te 
bekijken. 

 

 Start het programma Quickmark op de computer.  

 Hou de qr-code perfect recht voor de webcam zodat de code zo 
groot mogelijk binnen de rode haakjes staat. 

 Dubbelklik op de link wanneer de code herkend is. 
 

Broodkruimelpad: alle tussenstappen tot een pagina 



 

Oefeningen 

Filmpjes zoeken 

Gebruik je browser om het filmpje te zoeken over het lezen van de klok tot op een kwartier. 

 

Welke leerlingen hebben dit filmpje gemaakt? _______________ en ______________ 

Noteer het broodkruimelpad: 

.       Home         »  

 ____________________    »  

  ____________________  »  

   ____________________  » 

    ________________________________________      

 

 

QR-codes 

Scan onderstaande QR-code en noteer de titel van de pagina 

 

_______________________________________________________________ 

 


