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LESVOORBEREIDINGSFORMULIER 
1. ADMINISTRATIEVE RUBRIEK 
 
- Naam van de student: De Kuyper Jirka 

- Naam van de mentor / stageleider:  Prof Hoogewijs,  Annick Van Daele 

- School: Ugent 

- Klas en studierichting:  Ugent 

- Leervak: Informatica 

- Aantal leerlingen/studenten/cursisten: 5 

- Datum: 11 april 2008 

- Lokaal: PC zaal S22 

- Lesuur: van 17:30 tot 18:20 

- Nummer van de les: 6 

 
2. LESONDERWERP 
Inkscape deel 2 
 
3. LEERPLANDOELSTELLINGEN 
/ 
 
4. BEGINSITUATIE (van leerlingen/studenten/cursisten, leeromgeving,..) 
De studenten hebben vorige les een inleiding in inkscape gekregen. Hierin hebben ze geleerd om vierkanten, cirkels, veelhoeken en spiralen te 
tekenen. 
 
5. LESDOELSTELLINGEN 
 

1. de studenten kunnen de vormtool gebruiken 
2. de studenten kunnen de opvulling van een figuur veranderen 
3. de studenten kunnen lijnen tekenen in inkscape 
4. de studenten kunnen een tekst op een pad zetten 
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5. de studenten kunnen een figuur importeren 
6. de studenten kunnen een figuur opslaan 
7. de studenten kunnen een figuur exporteren 
8. de studenten kunnen een figuur in lagen tekenen 

 

I.  LES- 
DOELSTELLINGEN 
 

II. LEER- EN VORMINGSPROCES III. 
EVALUATIE 
 

Doelstellingen 
per lesfase 
+ timing 

Leerinhouden 

 

Leeractiviteiten  

Leerkrachtactiviteiten: didactische werkvormen en -
principes, organisatie- en groeperingsvormen 

 

media  

Lesfase 1 

15 min  

Herhaling vorige les zelfwerkzaamheid 

activiteitsprincipe 

Aan de hand van een 
tekening de leerlingen de 
vaardigheden van de vorige 
les laten herhalen. 

Pc Lukt dit bij 
iedereen ? 

Lesfase 
42Doelstelling 4 
5 min 

Tekst op een pad zetten Demonstreren 

aanschouwelijkheidsprincipe 

 

Tekst op een pad zeggen 

1 leerling per pc , leerlingen 
voeren samen met de 
leerkracht de 
opeenvolgende 
handelingen uit. 

Pc, cursus Heeft hier nog 
iemand vragen 
over ? 
Lukt dit bij 
iedereen ? heeft 
iedereen het 
beoogde 
resultaat ? 

Lesfase 3 

Doelstelling 2,4 
15 min 

Oefening maken van een affiche zelfwerkzaamheid 

activiteitsprincipe 

1 leerling per pc , leerlingen 
maken de oefeningen uit de 
cursus  

Pc, cursus Lukt dit bij 
iedereen ? heeft 
iedereen het 
beoogde 
resultaat ? 
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Lesfase 4 

Lesdoelstelling 5 

7 min 

Importeren van een figuur Demonstreren 

aanschouwelijkheidsprincipe 

 

Draak importeren 

1 leerling per pc , leerlingen 
voeren samen met de 
leerkracht de opeenvolgende 
handelingen uit. 

Pc, cursus Lukt dit bij 
iedereen ? heeft 
iedereen het 
beoogde 
resultaat ? 

Lesfase 5 

Lesdoelstelling 8 

10 min 

tekenen in lagen Demonstreren 

aanschouwelijkheidsprincipe 

 

1 leerling per pc , leerlingen 
maken de oefeningen uit de 
cursus 

tekenen van een eekhoorn. In 
lagen 

Pc, cursus Lukt dit bij 
iedereen ? heeft 
iedereen het 
beoogde 
resultaat ? 

Lesfase 6 

Lesdoelstelling 8 

8 min 

Oefening  lagen Demonstreren 

aanschouwelijkheidsprincipe 

 

1 leerling per pc , leerlingen 
maken de oefeningen uit de 
cursus 

Pc, cursus Lukt dit bij 
iedereen ? heeft 
iedereen het 
beoogde 
resultaat ? 

 

6. Schema’s  (bord, transparant,..) 
 

7. Overzicht van bijlagen (o.a. media) 
 

8. Bronnen 
- cursus omgaan met ICT ( 2de Bachelor in het kleuteronderwijs) 


