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Dit tool book bevat een paar handige hulpmiddelen om

te gebruiken in jouw lessen. Maak met deze tools jouw

lessen (nog) interactiever en prikkel jouw leerlingen

(nog) meer, zodat deze actief deelnemen aan de lessen. 

Er zijn zowel offline als online tools. De tool book is

ingedeeld in verschillende thema's: Quiz tools,

brainstorm tools, presentatie tools, tools voor filmpjes,...

 

WAT? 

 

Als je een tool nodig hebt als werkvorm in jouw les kan

je zoeken in dit tool book. Sommige tools komen in

verschillende thema's terug. KLIK op de link en je komt

meteen op de juiste site!

De  tool is steeds kort omschreven, zodat je meteen

weet of het zo een tool is dat je zoekt of niet. 

Vind je iets wat je zoekt? Gewoon gaan uittesten :)

 

Hoe? 

 

 

We zijn allemaal leerkracht of leerkracht in opleiding

en wat is nu de wens van iedere (of toch bijna alle)

leerkracht(en)? Dat leerlingen opletten en actief

deelnemen aan de les! En hierdoor natuurlijk zaken

aan het leren zijn.

Door onze Tool Book hopen we leerkrachten

hiermee te helpen, er bestaan heel wat tools en hier

vind je er enkelen door ons getest en goedgekeurd.

 

Waarom?

 

Inleiding TOOL BOOK:



Indeling:

Tools voor 

brainstorms.

Tools voor 

quizzen.

Tools voor 

presentaties

Tools voor 

filmpjes.

Tools voor 

documenten.

Tools voor 

offline gebruik.

Tools voor 

handige sites.

Tools voor 

taal.

Wil je graag eens

een quiz gebruiken

in uw les, hier staan

handige tools.

Powerpoint beu?

Hier zijn wat

alternatieve tools.

Wil je brainstormen

maar weet je niet

goed hoe? 

Bekijk de tools.

Filmpjes gebruiken

is altijd leuk, maar

zelf maken nog

leuker!

Wil je graag een

leuk document

maken? Bekijk de

tools hiervoor.

Online is leuk maar

wij hebben ook

interessante offline

tools.

Er bestaan sites vol

met handige tools,

hier vind je er

enkelen.

Taal is soms iets

moeilijk, hier zijn

een paar tips.

Tools van 

jezelf.

Elke leerkracht

heeft zijn/haar

favoriete tools. 



Een quiz applicatie waarbij

de leerlingen QR-code

kaarten hebben voor de

antwoorden.

Een hoofdscherm met de

vraag, een gsm voor de codes

te scannen en kaarten voor

de deelnemers.

Quiz zonder gsm's.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Online tools voor een quiz:

www.Kahoot.com 

Online Quiz applicatie.

Voor Kahoot heb je een

internet verbinding nodig,

één hoofdscherm en alle

gebruikers een device om te

antwoorden.

Gebruik een quiz in jouw les.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

www.lessonup.com

www.plickers.com

Online applicatie voor

interactieve presentaties.

Maak een les/presentatie

interactief door er

verschillende soorten van

vragen in te verwerken. 

Een interactieve presentatie

maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.lessonup.com/
http://www.plickers.com/


Applicatie (gekoppeld in

Smartschool) met

verschillende vraagvormen. 

 Maak online een quiz/taak

of toets met verschillende

vraagvormen.

Een toets/taak op een

digitale manier.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Site met verschillende online

vraagvormen.  

 Een hoofdscherm en alle

deelnemers een device om

te antwoorden.

Deelnemers kunnen met

deze applicatie anoniem

antwoorden.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.mentimeter.com

www.bookwidgets.com

www.socrative.com

Site voor het maken van een

quiz of dergelijke.

 Een hoofdscherm en alle

deelnemers een device om

te antwoorden.

Deelnemers kunnen met

antwoorden op de vragen via

hun device.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.mentimeter.com/
http://www.bookwidgets.com/
http://www.socrative.com/


Verschillende templates om

te brainstormen,

bijvoorbeeld een mindmap.

 Kies een template en maak

afspraken hoe er gaat

gebrainstormd worden.

Op een andere manier

nadenken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

De "Awoeee!!!" kaart vertelt

wat je zeker niet mag doen

bij brainstorms.

 Hang de regels ergens

zichtbaar en leg ze uit aan

de leerlingen.

Brainstormen moet op een

open manier gebeuren, deze

regels helpen.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Online tools voor brainstorms:

www.miro.com

www.ideaboardz.com

Online post-it's schrijven en

delen.

 Handige en simpele tool om

digitaal te brainstormen.

Digitaal brainstormen

zonder papier verspilling.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.miro.com/
http://www.ideaboardz.com/


Online tools voor presentaties:

www.prezi.com 

Presentatie tool.

 Werkt zoals Powerpoint.

Gratis, met dezelfde

mogelijkheden als

Powerpoint.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 
https://docs.google.com/presentation

www.emaze.com

Online presentatie tool

 Werkt door middel van een

tekentafel i.p.v. dia's. 

Meer mogelijkheden om je

verhaal te vertellen.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Presentatie tool.

 Mooie effecten, video en

templates.

Honderden professionele

ontworpen sjablonen,

mogelijkheid om een

bestaand PTT- presentatie te

pimpen. 

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.prezi.com/
http://www.prezi.com/
https://docs.google.com/presentation
http://www.emaze.com/


www.haikudeck.com

Frisse presentatie tool.

 Richt zich vooral op de

visuele impact.

Een beeld zegt veel meer

dan duizend woorden.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.projeqt.com

www.slidedog.com

Eenvoudige presentatie tool.

 Selecteer bestanden, bepaal

de volgorde en that's it!

Geen tijd voor een

presentatie te maken? Dan is

slide dog je ding. 

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Storyteller presentatie tool.

 Richt zich op krachtige

verhalen, foto's en quotes.

Deze tool is een must voor

story tellers. Mooie grafische

ondersteuning. 

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.haikudeck.com/
http://www.projeqt.com/
http://www.slidedog.com/


www.slidebean.com

Kant-en-klaar pakket met

waanzinnig veel sjablonen.

 Je hoeft niet wakker te

liggen van de vormgeving,

voeg naar hartenlust content

toe. Slide bean doet de rest.

Simpel, snel en stijlvol een

presentatie maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.canva.com

www.lessonup.com

Maak simpel de mooiste lay-

outs voor verschillende zaken.

 Canva heeft een groot

aanbod aan templates voor

verschillende documenten

Kies er één en pas aan naar

eigen smaak.

Een mooi design is altijd leuk.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Online applicatie voor

interactieve presentaties.

Maak een les/presentatie

interactief door er

verschillende soorten van

vragen in te verwerken. 

Een interactieve presentatie

maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

http://www.slidebean.com/
http://www.canva.com/
http://www.lessonup.com/


Applicatie voor het maken

van filmpjes.

De meeste leerlingen zijn

anno 2020 helemaal mee met

TikTok, zij vertellen wel hoe

het werkt.

TikTok is heel populair en het

gaat de leerlingen

aanspreken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Online tools voor filmpjes: 

www.powtoon.com

www.tiktok.com

Video-presentatie tool

 Templates invullen en je

hebt direct een blitse

presentatie met animaties.

Heel eenvoudig in gebruik en

door de animaties hou je

iedereen bij de les. 

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.youtube.com

Deze site staat vol met

filmpjes! 

Kies een filmpje dat je wil

gebruiken bij jouw leerlingen.

Eens filmpje kan de leerstof

duidelijker maken en het is

altijd leuk.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.powtoon.com/
http://www.tiktok.com/
http://www.youtube.com/


www.wezoozacademy.be

www.zapp.nl/programmas/clipphanger

 
www.youtube.com/user/Clipphanger

www.schooltv.nl

Hele leuke tekenfilms die

moeilijke onderwerpen

uitleggen in begrijpelijke taal

voor kinderen. Met

woordgrapjes ;) 

 Zoek een filmpje dat je kan

gebruiken in de les. 

Een filmpje is altijd een

handige en leuke werkvorm.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Een site vol met

Nederlandstalige filmpjes

over verschillende leerstof.

 Zoek een filmpje over jouw

leerstof en deel het met de

leerlingen.

Een filmpje is altijd een

handige en leuk werkvorm.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Een site vol met

Nederlandstalige filmpjes

over verschillende thema's.

 Zoek een filmpje dat binnen

jouw thema past.

Een filmpje is altijd een

handige en leuk werkvorm.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.wezoozacademy.be/
http://www.zapp.nl/programmas/clipphanger
http://www.youtube.com/user/Clipphanger
http://www.schooltv.nl/


Maak leuke filmpjes met de

bestaande templates of kies

voor een eigen ontwerp.

 Kies een template dat je wil,

maar jouw filmpje snel en

makkelijk.

Iets overbrengen met een

leuk filmpje is altijd

interessant.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Maak schermopnames met

of zonder camera en geluid.

 Maak een opname van een

scherm of presentatie en

geef hierbij uitleg. Kies of je

jezelf ook wil filmen of niet.

Deel de link met de

leerlingen.

Makkelijk iets uitleggen.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Videobellen met een link,

geen moeilijkheden met

accounts.

 Maak een video call aan en

nodig de deelnemers uit.

Soms beperking van 40

minuten.

Geen moeilijkheden met

accounts.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.loom.com

www.zoom.us

www.moovly.com

http://www.loom.com/
https://zoom.us/
http://www.moovly.com/


Maak simpel de mooiste lay-

out's voor verschillende

zaken.

 Canva heeft een groot

aanbod aan templates voor

verschillende documenten

Kies er één en pas aan naar

eigen smaak.

Een mooi design is altijd leuk.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Templates voor verschillende

documenten, werk samen op

één document online.

 Kies een template dat je wil/

een leeg document. Wil je

samen werken deel dan een

bewerk link.

Samenwerken of opvolgen

wat leerlingen maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Online tools voor lesmateriaal: 

www.capisj.be

www.canva.com

Deel lesmateriaal met je

leerlingen digitaal en op

papier.

Maak zelf een leuke cursus

via capisj en deel het met

jouw leerlingen.

Er bestaat niet altijd een

cursus dat je goed vindt.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

www.docs.google.com

http://www.capisj.be/
http://www.canva.com/
http://www.docs.google.com/


Maak een domino spel van

de leerstof.

Maak kaartjes zoals domino

blokjes met de leerstof, de

leerlingen moeten de

leerstof aan elkaar koppelen.

Evalueer de geziene leerstof

op een andere manier.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Offline tools: 

The Polak Game

Een stellingenspel met

kwadranten. 

 Je stelt een vraag aan jouw

leerlingen en zij verschuiven

zich binnen de kwadranten.

Op een andere manier

stellingen beantwoorden.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Domino spel

Puzzel

Maak een puzzel van de

leerstof.

Laat de leerlingen de leerstof

inoefenen/de vragen

beantwoorden door de

puzzel te maken.

Op een speelse manier leren

is altijd leuk.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?



Maak een spel van de leerstof om samen te spelen met de

leerlingen. Op de foto ziet u een spelbord gemaakt op een mat.

Laat de leerlingen samen ontdekken rond het spelbord. Hierbij

moeten ze ook samenwerken en leren ze dit ook.

Op een speelse manier leren is altijd leuk.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?



Site met handige tools:

www.spellenboom.nl

www.deschoolbrug.be

 

www.symbaloo.com

Een site vol met handige

documenten. 

Zoek eens rond op de site of

er iets is dat je kan gebruiken

voor jouw les. Je kunt de

documenten bestellen of

downloaden. 

Als er al iets leuk bestaat

moet je niets nieuw maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Een digitale ruimte om sites

te verzamelen.

Maak een symbaloo bord aan

en verzamel sites. Deel jouw

symbaloo met leerlingen of

anderen.

Op 1 plek al jouw sites

samen, makkelijk om te

delen.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Een site vol met handige

documenten. 

Er staan heel wat leuke

werkvormen op de site,

zowel gratis als betalend.

Als er al iets leuk bestaat

moet je niets nieuw maken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

http://www.spellenboom.nl/
http://www.deschoolbrug.be/
http://www.symbaloo.com/


Algemene tips: 

A. klare taal spreken

B. klare taal schrijven

C. een veilig klimaat creëren

D. een taalrijke omgeving creëren

E. woorden uitleggen

F. begrip controleren

G. feedback geven op mondeling taalgebruik

H. feedback geven op schriftelijk taalgebruik

 

Specifieke tips voor op de werkvloer: 

I. korte instructies geven

J. lange instructies geven

K. een (theoretische) uitleg geven (les, opleiding, briefing)

L. helpen om schriftelijke informatie beter te begrijpen

M.feedback geven, evalueren (opdracht, werk)

N. groepswerk organiseren

O. schriftelijke testen opstellen en afnemen

P. mondelinge testen opstellen en afnemen

 

Tools & tips voor taal: 
In deze tool vindt je tips om efficiënt

te communiceren met anderstaligen:

Link naar de volledige taaltool -> https://tinyurl.com/y7byc7yp

Handige sites vol met tips om thuis Nederlands te oefenen:

 

https://www.nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen

 

https://taalunie.org/nederlands-online

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dmRhYi5iZXxub2RvLW1hdGVyaWFhbC1kb3dubG9hZGVufGd4OjQ0MWI0MjNmODdlZDExYQ
https://www.nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen
https://taalunie.org/nederlands-online


Verschillende taaloefeningen

om online te maken.

 Kies wat voor oefening je wil

maken en ga ermee aan de

slag.

Zelfstandig de Nederlandse

taal verbeteren.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

Een krantje in simpel

Nederlands.

 Lees de krant op papier of

digitaal in simpel

Nederlands.

Op de hoogte blijven van

het laatste nieuws.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.wablieft.be/nl/krant

www.netvibes.com/taalpuntnederlands#Startpagina

Google en App store:

Uitsprekend

Een app dat helpt om de

uitspraak in het Nederlands

te verbeteren.

 Zet de app op jouw

smartphone/tablet en leer de

Nederlandstalige woorden

beter uit te spreken.

Zelfstandig Nederlandse taal

verbeteren. 

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

http://www.wablieft.be/nl/krant
https://www.netvibes.com/taalpuntnederlands#Startpagina
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.vdab.uitsprekend&hl=nl
https://apps.apple.com/be/app/uitsprekend/id1149281954?l=nl


Eens site waar allerlei links

op verzameld zijn over taal.

 Zoek een link op de site

dat je kan gebruiken in

jouw les.

Verschillende links op 1

plaats verzameld,

makkelijk doorklikken.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Een site waar veel audio

fragmenten op terug te

vinden zijn. 

 Zoek het thema waarover je

een audiofragment wil. 

Handig om leerlingen

zelfstandig te laten leren hoe

je iets zegt.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

 

Op deze site zijn er online

oefeningen verzameld over:

taal, wiskunde en internet.

 Kies welke oefeningen je wil

delen met jouw leerlingen.

De juiste oefening

gevonden? Laat jouw

leerlingen oefenen.

 

WAT? 

HOE?

WAAROM?

www.ikspreeknederlands.jimdofree.com/

www.oefenen.nl

www.olc.brusselleer.be/taal

https://ikspreeknederlands.jimdofree.com/
http://www.oefenen.nl/
https://olc.brusselleer.be/taal


Tools van jezelf:



BOGAERTS  DANA

VANDERHEYDE  REGINE

VERBESTEL  JOCHEN


