
INFORMATIEKUNDE

VOOR DE BRUGKLASSEN (m/h, h/a, gymnasium)



Verantwoording

Het CLV zet in op de toekomst van zijn leerlingen en kiest 
voor digitaal onderwijs.

Het CLV kiest er voor om leerlingen te laten werken met 
laptops om hun competenties op een hoger plan te 
brengen. 

Het CLV verplicht zichzelf om zijn leerlingen de 
noodzakelijke digitale vaardigheden bij te brengen.

Het vak informatiekunde is verplicht voor CLV-
brugklassers.

Het CLV biedt de mogelijkheid om de internationaal 
erkende Microsoft Office diploma's in de wacht te slepen.



Wat bieden we aan?

 Grondbeginselen computer

 Schrijven (MS Word)

 Spreadsheet (MS Excel)

 Presenteren (MS PowerPoint)

 Computational thinking

 Informatievaardigheden

 Mediawijsheid

 Gebruik OneDrive / Teams



'OneDrive'-gestuurd dmv studiewijzers

De leerling maakt gebruik van de online-methode DIGIT 
waarbij zowel klassikaal les wordt gegeven als dat de 
leerling zelfstandig aan de slag moet.

Elke module is voorzien van een studiewijzer waarin 
leerdoelen en procedures vermeld zijn.

De leerstof (materiaal uit DIGIT, presentaties en 
samenvattingen) kunnen met de 'eigen computer' worden 
bestudeerd en geoefend.

De kennis van elke module wordt met behulp van een 
toets beoordeeld.

Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt.



Digitaal studieboek



Voorbeeld studiewijzer

Week Onderwerp In de les

Huiswerk LL

ToetsBestuderen Maken

4 Excel D: Start Excel

LL: H1

H1 Vragen / 

opdrachten bij H1

Week 11

5 Excel D: H1 doornemen

LL: H2

H2 Vragen / 

opdrachten bij H2

Week 11

6 Excel D: H2 doornemen

LL: H3

EO H1/H2

(H3)

Vragen / 

opdrachten bij H3

Week 11

7 Excel D: H3 doornemen 

LL: H4

H4 Vragen / 

opdrachten bij H4

Week 11

8 Excel D: H4 doornemen 

LL: H5

H5 Vragen /

opdrachten bij H5

Week 11

9 Voorjaarsvakantie

10 Excel D: H5 doornemen 

LL: H6 / H7

EO H4/H5

(H6 + H7)

Vragen / 

opdrachten bij 

H6/H7

Week 11

11 Toets MS Excel



Voorbeeld instructies



Voorbeeld van een Word- toets



Dat wordt dus
genieten ….

Bedankt voor het    
kijken en tot ziens!


