
Naschoolse
ondersteuning
D I G I T A L E  G E L E T T E R D H E I D

 

DE PRAKTIJK

De ondersteuning vindt plaats na schooltijd (in
blokken van 6 tot 8 weken) in groepjes van 10
leerlingen onder begeleiding van een
professional van Studiecentrum Voorne.
Om de kwaliteit te kunnen waarborgen werken
wij in kleine groepjes met veel aandacht voor
het individuele kind. 
Wij vragen de locatie om een ruimte/lokaal
(met digibord), gebruik van Chromebooks en
een vast aanspreekpunt. 

HET PROJECT

Met het project ‘Naschoolse
ondersteuning digitale geletterdheid’
kunnen scholen in het primair
onderwijs de digitale geletterdheid
van hun leerlingen in de middenbouw
en bovenbouw verbeteren. Naast dat
een leerling goed moet kunnen
(begrijpend) lezen en schrijven is het
ook van toenemend belang dat hij/zij
voldoende digitale vaardigheden
heeft om later goed mee te kunnen
doen in de maatschappij.
De focus van onze ondersteuning ligt
op de ontwikkeling van informatie- en
ICT-basisvaardigheden, twee
domeinen binnen digitale
geletterdheid.

Zoekmachines

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Google Docs

Filterbubbel

Fake News

DIGITALE GELETTERDHEID

https://www.lezenenleren.nl/npo-digitale-geletterdheid/

https://www.lezenenleren.nl/npo-digitale-geletterdheid/


Het aanbod

Middenbouw
DE HUISWERK HELD
Het aanleren van belangrijke studievaardigheden en leerstrategieën, 
zoals samenvatten, plannen en begrijpend lezen. 
Dit alles met gebruik en behulp van diverse digitale middelen, 
zoals het internet en Microsoft Word en/of Google Docs. 

DE BOEKENBEURT BAAS
Het lezen van een boek en deze verwerken in een boekenbeurt met speciale aandacht voor lezen,
samenvatten en presenteren.
Er vindt een digitale verwerking in Microsoft PowerPoint plaats. 

HET WERKSTUK WONDER
Het maken van een werkstuk met speciale aandacht voor informatievaardigheden, 
lezen, samenvatten en schrijven.
 Er vindt een verwerking in Microsoft Word en/of Google Docs plaats.

MAATWERK
Naschoolse ondersteuning op basis van de wens van de scholen.

Bovenbouw
DE HUISWERK HELD
Een voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Met speciale aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling. 
Het aanleren van belangrijke studievaardigheden en leerstrategieën, zoals samenvatten, plannen, 
informatievaardigheden en mindmappen. Dit alles met gebruik en behulp van diverse digitale middelen, 
zoals het internet en Microsoft Word en/of Google Docs. 

DE SPREEKBEURT STER
Het opstellen en uitvoeren van een spreekbeurt. 
Met speciale aandacht voor kritische digitale informatievaardigheden, lezen, samenvatten en presenteren. 
Er vindt een digitale verwerking in Microsoft PowerPoint plaats.

HET WERKSTUK WONDER
Het maken van een werkstuk met speciale aandacht voor kritische digitale informatievaardigheden,
 tekstverwerking en hoofd- en bijzaken scheiden. Er vindt een verwerking in
 Microsoft Word en/of Google Docs plaats.

MAATWERK
Naschoolse ondersteuning op basis van de wens van de scholen.



Middenbouw

Ik kan met behulp van verschillende digitale hulpmiddelen verschillende leerstrategieën
toepassen, zoals het maken van een mindmap en flitskaartjes.
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, en ben bekwaam in het verwerken
hiervan (in Word/Docs).  

Ik kan naar aanleiding van een gelezen boek een boekenbeurt (in PowerPoint) maken. 
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en ik leer hoe ik een presentatie kan
geven.

DE HUISWERK HELD

Na het volgen van de lessen ‘Huiswerk Held’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Het aanleren en toepassen van leerstrategieën en studievaardigheden staat in dit traject
centraal, om zo de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs te vergemakkelijken.
Leerlingen werken allen op een eigen chromebook, waar zij actief hun ICT vaardigheden
vergroten. De leerling leert het verschil tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen en het
op adequate en veilige wijze vergaren van informatie via Google en/of de bibliotheek. 
 

DE BOEKENBEURT BAAS

Na het volgen van de lessen ‘Boekenbeurt Baas’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Leesplezier is de basis voor leesbevordering. Het is binnen dit traject dan ook niet van belang of
een leerling een boek op zijn of haar leesniveau leest, maar wel of hij of zij een boek leest dat de
interesse wekt en waarbij de leerling tijdens het lezen veel plezier beleeft. Dus ook een stripboek
of een prentenboek (met tekst) behoren tot de mogelijkheden. Wanneer een leerling liever een
informatieboek leest, dan wordt er geen boekenbeurt gemaakt, maar een spreekbeurt. 
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Middenbouw

Ik kan met behulp van de juiste (digitale) bron een werkstuk maken en verwerken (binnen
Word/Docs).
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en ik leer hoe ik een presentatie kan
geven.

HET WERKSTUK WONDER

Na het volgen van de lessen ‘Werkstuk Wonder’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Naast informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden speelt ook mediawijsheid binnen dit
traject een grote rol. Tijdens het zoeken naar informatie over het onderwerp is er grote
aandacht voor het boek en het internet. Wanneer pak je een informatieboek en wanneer heb je
de meest actuele informatie nodig en raadpleeg je het internet? De leerling leert het verschil
tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen en het op adequate en veilige wijze vergaren
van informatie via Google en/of de bibliotheek. 

MAATWERK

Het is ook mogelijk om de naschoolse ondersteuning passend te maken op basis van de wensen
en behoeften van de school en leerling populatie. Hierover gaan wij graag in gesprek.

Focus
Binnen het maatwerk blijft de focus gericht op kansengelijkheid en het inhalen van de
achterstanden die zijn opgelopen tijdens de corona pandemie. Digitale geletterdheid is hierin de
basis, met bijkomend aandacht voor studievaardigheden, leerstrategieën en executieve functies. 
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Bovenbouw

Ik kan met behulp van verschillende digitale hulpmiddelen verschillende leerstrategieën
toepassen, zoals het maken van een mindmap en flitskaartjes.
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid en schrijfvaardigheid, en ben bekwaam in het verwerken
hiervan (in Word/Docs). 

Ik kan een spreekbeurt (in PowerPoint) maken en geven over een onderwerp wat ik
interessant vind. 
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en ik leer hoe ik een presentatie kan
geven.

HUISWERK HELD

Na het volgen van de lessen ‘Huiswerk Held’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Het aanleren en toepassen van leerstrategieën en studievaardigheden staat in dit traject
centraal, om zo de overgang van basis- naar middelbaar onderwijs te vergemakkelijken.
Leerlingen werken allen op een eigen chromebook, waar zij actief hun ICT vaardigheden
vergroten. De leerling leert het verschil tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen en het
op adequate en veilige wijze vergaren van informatie via Google en/of de bibliotheek.

DE SPREEKBEURT STER

Na het volgen van de lessen ‘Spreekbeurt Ster’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Naast informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden speelt ook mediawijsheid binnen dit
traject een grote rol. Tijdens het zoeken naar informatie over het onderwerp is er grote
aandacht voor het boek en het internet. Wanneer pak je een informatieboek en wanneer heb je
de meest actuele informatie nodig en raadpleeg je het internet? De leerling leert het verschil
tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen, het op kritische, adequate en veilige wijze
vergaren van informatie via Google. Vervolgens wordt er geleerd hoe je dat wat je gelezen en
geleerd hebt overbrengt en hierin een PowerPointpresentatie als hulpmiddel kan gebruiken. 
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Bovenbouw

Ik kan met behulp van de juiste (digitale) bron een werkstuk maken en verwerken (binnen
Word/Docs).
Ik weet hoe ik op een veilige manier informatie kan opzoeken en ik weet wat betrouwbare
bronnen zijn.
Ik verbeter mijn leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en ik leer hoe ik een presentatie kan
geven.

HET WERKSTUK WONDER

Na het volgen van de lessen ‘Werkstuk Wonder’ heb ik de volgende doelen behaald:

Focus
Naast informatievaardigheden en ICT-basisvaardigheden speelt ook mediawijsheid binnen dit
traject een grote rol. Tijdens het zoeken naar informatie over het onderwerp is er grote
aandacht voor het boek en het internet. Wanneer pak je een informatieboek en wanneer heb je
de meest actuele informatie nodig en raadpleeg je het internet? De leerling leert het verschil
tussen betrouwbare en onbetrouwbare bronnen en het op adequate en veilige wijze vergaren
van informatie via Google en/of de bibliotheek. 

MAATWERK

Het is ook mogelijk om de naschoolse ondersteuning passend te maken op basis van de wensen
en behoeften van de school en leerling populatie. Hierover gaan wij graag in gesprek.

Focus
Binnen het maatwerk blijft de focus gericht op kansengelijkheid en het inhalen van de
achterstanden die zijn opgelopen tijdens de coronapandemie. Digitale geletterdheid is hierin de
basis, met bijkomend aandacht voor studievaardigheden, leerstrategieën en executieve functies. 
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