
Beleid m.b.t. het gebruik van het digibord als ‘tussendoortje’. 

Gebruikssituaties 

De bijdrage die het digitaal schoolbord kan leveren aan de effectiviteit van het onderwijs is               
sterk afhankelijk van de manier waarop het wordt ingezet. Uiteindelijk is het hierbij belangrijk              
wat er op het bord staat en in welke situatie het gebruikt wordt. In grote lijnen zijn er vier                   
gebruikssituaties van het digibord te onderscheiden: als ‘tussendoortje’, als aanvulling op de            
methode, bij het zelf arrangeren van lessen en bij het direct werken vanuit de              
digibordsoftware van de methode.  
We beperken ons in dit beleidsstuk tot het gebruik van het digibord als ‘tussendoortje’ en               
geven daarbij ook voorbeelden van veelgebruikte software en websites. 

Het gebruik van het digibord als tussendoortje 
Het bord biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van beelden, filmpjes en audio,              
waarmee de wereld en de actualiteit in de klas belanden. De meest gebruikte ‘bordvulling’              
bestaat uit websites waarmee foto’s en filmpjes gezocht en getoond kunnen worden, zoals             
Youtube.com, Uitzendinggemist.nl, Netflix, Schooltv.nl/beeldbank, Teleblik.nl, Klassetv.nl,      
Flickr.com en Google.nl/afbeeldingen. Daarnaast zijn de sites van educatieve programma’s          
als Klokhuis, Willem Wever en Sesamstraat zeer interessant. Voor nieuws en nieuwsfeiten            
wordt vaak gebruikgemaakt van Nu.nl, het Jeugdjournaal.nl, Kidsweek.nl en rondom 5           
december het Sinterklaasjournaal. (Digitale) spelletjes zijn te vinden op sites als           
Spelletjesplein.nl, Leerspellen.nl en Speelzolder.nl. Het digibord biedt op deze manier leuke           
zaken voor tussendoor en met een dergelijke vulling van korte tussenmomenten kan de             
schooldag een stuk leuker worden. 
 

Het gebruik van het digibord als tussendoortje tijdens de pauzetijden: het tienuurtje            
en de lunchpauze.  
Tijdens het tienuurtje nuttigen de kinderen een hapje en een drankje onder toezicht van de               
leerkracht. Deze bepaalt wat er tijdens het tienuurtje wordt gedaan: 

● er wordt geluisterd naar muziek - het digibord blijft uit; 
● er wordt geluisterd naar een verhaal - het digibord blijft uit; 
● er wordt gekeken naar een filmpje op het digibord waarbij gebruik gemaakt wordt van              

bovengenoemde websites en educatieve software; 
● er wordt al dan niet met gebruik van het digibord een spelletje gespeeld. 

 
Tijdens de middagpauze lunchen de kinderen onder toezicht van de leerkracht of een ouder.              
De leerkracht bepaalt in overleg met de ouder wat er tijdens de lunchpauze wordt gedaan: 

● er wordt geluisterd naar muziek - het digibord blijft uit; 
● er wordt geluisterd naar een verhaal - het digibord blijft uit; 
● er wordt gekeken naar een filmpje op het digibord waarbij gebruik gemaakt wordt van              

bovengenoemde websites en educatieve software; 
● er wordt al dan niet met gebruik van het digibord een spelletje gespeeld. 

 



Spelregels bij het gebruik van filmpjes 
Filmpjes die worden gebruikt: 

● sluiten aan bij behandelde onderwerpen; 
● passen bij de leeftijdsgroep; 
● bevatten teksten die passen bij de doelgroep; 
● zijn beoordeeld door Kijkwijzer.  

Indien er geen beoordeling is van Kijkwijzer, dan worden de filmpjes vooraf gecheckt door              
juf/ meester.  
 
Spelregels bij het gebruik van muziek 
Muziek die wordt gebruikt: 

● wordt afgespeeld zonder de bijpassende beelden;  
● bevatten songteksten die vrij zijn van drank/drugs/seks/geweld etc. 

Indien muziek mét beelden wordt afgespeeld worden de beelden vooraf gecheckt door de             
juf/meester. 
 
 


