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VOORWOORD 

 
 
Actualiteit verovert stilaan een belangrijke plaats in het onderwijsgebeuren. De 
moderne communicatiemiddelen maken dit alleen maar toegankelijker. Het leek dan 
ook leuk om hier een ICT-project rond uit te werken. 
 
Met het project '@ctu@' wordt er over de landsgrenzen heen gekeken naar wat er 
zoal gebeurt in de wereld. Door middel van Skype, webcam en weblog wordt het 
nieuws niet in de huiskamers, maar in de diverse klaslokalen gebracht. De leerlingen 
maken het nieuws. 
 
Je zal zien dat ICT ook op dit gebied een hele verrijking kan betekenen. 
 
Kristof De Loose – ICT-coördinator 
GBS De Waterleest Eppegem (België) 
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ALGEMENE PROJECTINFO  

 
 
Naam van het project: @ctu@ 
 
Duur: 1 schooljaar 
 
Taal: Nederlands 
 
Leeftijd leerlingen: 11-12 jaar (6de leerjaar / groep 8) 
 
Omschrijving: 
Dit project bestaat uit 2 grote delen: 
 
1. Weblog: Dit wordt aanzien als één gemeenschappelijke en grensoverschrijdende 
krant. Regelmatig (frequentie is vrij) zetten de deelnemende klassen een artikel in de 
kijker door er een log van te maken. De anderen kunnen hier naar hartenlust op 
reageren en becommentariëren. 
De weblog is terug te vinden via volgende url: http://www.bloggen.be/actuaclassy 
  
 2. Om beurt steekt een klas een nieuwsuitzending in elkaar en brengt dit via Skype 
in de andere klassen binnen. De leerlingen voorzien ook een kort werkblaadje bij 
deze uitzending. 
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HULPMIDDELEN EN PROGRAMMA’S  

 
 
Website: 
Om iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken van dit project werd er 
een website gecreëerd. Op http://actua.classy.be/ vind je de verschillende 
opdrachten en resultaten terug. Tevens kun je er ook een aantal stappenplannen en 
handleidingen downloaden. 
 
Digitaal fototoestel: 
Om de deelnemende klassen netjes in beeld te brengen, heb je een digitaal 
fototoestel nodig.  
 
Weblog: 
Het creëren van een internationale krant gebeurt door artikels toe te voegen aan een 
gezamenlijke weblog: http://www.bloggen.be/actuaclassy. Elke deelnemende klas is 
co-auteur van deze weblog. 
 
Audio- en videoconferentie: 
Om de eigen nieuwsuitzending in de diverse klaslokalen te brengen, wordt er gebruik 
gemaakt van Skype (gratis software). Tevens heb je een microfoon en geluidsboxen 
nodig. Wil je er een ‘televisie-uitzending’ van maken, dan is het gebruik van een 
webcam natuurlijk een must. 
 
E-mailprogramma: 
De ontworpen werkblaadjes bij de eigen nieuwsuitzending moeten doorgemaild 
worden naar de andere klassen. 
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DOELSTELLINGEN EN EINDTERMEN  

 
 
Doelstellingen: 
Weblog 
De leerlingen kunnen 
- een nieuwsbericht toevoegen aan de weblog. 
- uit het ruime nieuwsaanbod enkel de ‘interessante’ nieuwsfeiten selecteren. 
- afwisseling brengen in de aard van de nieuwsberichten (sport, algemeen nieuws, 

…) 
- een toegevoegd nieuwsbericht becommentariëren. 
- oog hebben voor een correct taalgebruik. 
 
Nieuwsuitzending 
De leerlingen kunnen 
- een eigen nieuwsuitzending in elkaar steken 
- uit het ruime nieuwsaanbod enkel de ‘interessante’ nieuwsfeiten selecteren. 
- bij de presentatie zo getrouw mogelijk de rol van nieuwslezer vertolken (uiterlijk, 

taalgebruik). 
 
Eindtermen: 
- ET5: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te 

geven.  
- ET8: De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en 

doelmatige manier te communiceren. 
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PLANNING 

 
 
Juni 2007: 
- Online brengen van de website 
- Aanschrijven scholen via e-mail 
 
Augustus 2007: 
- Tweede maal scholen aanschrijven via e-mail 
 
September 2007: 
- Online brengen van de weblog 
- Opmaken infobrochure 
- Start + opvolgen weblog 
- Publiceren van de redactionele foto’s ‘Perschefs’ op de website. 
 
Vanaf oktober 2007: 
- Start eigen nieuwsuitzendingen. 
 
Juni 2008: 
- Evaluatie 
- Einde project 
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CONTACTGEGEVENS 

 
 
Dit project wordt gecoördineerd vanuit de gemeentelijke basisschool ‘De Waterleest’ 
uit Eppegem. 
 
Adresgegevens: 
GBS De Waterleest, Waterleestweg 20, 1980 Eppegem (België), 015 / 61 88 40 
http://www.gbsdewaterleest.be 
 
Directeur: 
Luc De Donder – Directie@gbsdewaterleest.be 
 
Projectverantwoordelijke: 
Kristof De Loose (ICT- en zorgcoördinator) 
GSM: +32 496 / 65 36 55 
E-mail: kristof.de.loose@gbsdewaterleest.be 
Skype: delkrist 


