
ICT visie 

 

Ons ICT- beleid en onze ICT- visie  kunnen nooit in steen gebeiteld altijd vastliggen. Onze visie met 

betrekking tot het inzetten van digitale middelen is een dynamische proces. Daarom toetsen we 

regelmatig de beleidslijnen aan de dagelijkse praktijk en sturen bij waar nodig. 

Binnen onze maatschappij is er een spectaculaire toename van informatie en wereldwijde 

bereikbaarheid via communicatie. ICT is hier als “informatie- en communicatiedrager” 

verantwoordelijk voor en zal dat in de toekomst zeker blijven doen. Het is een blijvend gegeven dat 

steeds meer het dagelijks leven zal beïnvloeden. Kinderen zullen in hun ontwikkeling snel en 

regelmatig geconfronteerd worden met computers, internet, email, chatten, … 

We zijn dus genoodzaakt om hierop in te spelen. Als school willen we een veilig digitaal klimaat 

creëren voor het schoolteam en voor de leerlingen. We willen ons inzetten om up-to-date te blijven 

van de technologische en communicatieve vernieuwingen. Enerzijds moeten we de leerlingen kansen 

geven om vaardig te worden en te blijven in de mogelijkheden en anderzijds in het leren omgaan met 

de moeilijkheden en het alert blijven in de gevaren die het met zich meebrengt. Op deze manier 

komt er “nieuw leren” tot stand waarbij het leren draait rond begeleiding door de leerkracht en 

zelfsturing van de leerling. Bij het inzetten van digitale middelen vinden we het belangrijk dat dit 

onze bestaande visie op leren en onderwijzen ondersteunt en faciliteert.  

Digitalisering om te werken aan goed onderwijs 

In GBS De Stip Linden zetten we in op kwaliteitsvol onderwijs. Hiervoor laten we ons inspireren door 
wetenschappelijke inzichten op leren en onderwijzen zodat we op een effectieve manier aan de slag 
gaan. 
In de kleuterklassen kiezen we voor ontwikkelingsgericht onderwijs waarbij we vertrekken vanuit rijke 
hoeken. We laten kleuters ontdekken en ervaren. We luisteren en houden rekening met hun inbreng 
en dagen hen uit om uit te groeien tot onderzoekers en probleemoplossers. 
In de lagere school kiezen we bewust om de nodige basisvaardigheden en nieuwe leerstof aan te 
brengen via instructie, inoefenen , ervaringen opdoen, zelfstandig verwerken.. Maar ook het leren 
vanuit verwondering blijven we belangrijk vinden. 
 
Een groot aantal onderzoeken maakt duidelijk dat het inzetten van digitale middelen enkel leidt tot 
toename van leerwinst indien in het door technologie ondersteund onderwijs een aantal principes 
van effectief leren daadwerkelijke worden toegepast met name: “repetition (vaker aan de slag gaan 
met lesmateriaal), spaced practice (gespreide leermomenten in plaats van in één langere sessie  een 
bepaalde leerinhoud te bestuderen) en retrieval practice ‘actief leerinhoud trachten te herinneren bij 
een volgend lesmoment in plaats van bijvoorbeeld herlezen)”.  
Digitale hulpmiddelen kunnen ook nuttig zijn bij het aanbieden van gedifferentieerd onderricht. 
We willen digitale middelen inzetten om ons onderwijs te verbeteren en effectiever te maken opdat 
onze leerlingen beter leren of tot leren komen. 
 
We werken doelgericht en niet toolgericht. Wanneer de digitale tool een verzwaring met zich 
meebrengt ondermijnt het zelfs het leren. 
 
Digitalisering om leerlingen digitaal competent en mediawijs te maken 
Digitalisering blijft een middel en is geen doel op zich. Digitale geletterdheid is een vereiste om 
toegang te krijgen tot nieuwe kanalen, informatie beter te begrijpen en er correct mee om te gaan.  
Bovendien impliceert het spontane gebruik van informatie- en communicatietechnologieën niet het 
vanzelfsprekend verwerven van deze vaardigheden. Onderwijs in mediawijsheid is dan ook 



onontbeerlijk om correcte attitudes te ontwikkelen bij het analyseren en kritisch begrijpen van de 
media. 
Door ICT-kennis en -vaardigheden aan te leren, deze te begeleiden en te ondersteunen creëren we 
een veilig digitaal klimaat voor alle actoren 
 
ICT-doelen zijn leergebiedoverschrijdend. Je kan ze vergelijken met de andere vakoverschrijdende 

gebieden “leren leren” en “sociale vaardigheden”. Al deze doelen nemen we in de verschillende 

leergebieden mee. Essentieel is dat de leerkracht inziet dat het inzetten van digitale middelen 

bijdraagt tot het efficiënt realiseren van de leerplandoelen. 

 

 

Digitalisering als middel bij de ontwikkeling van de professionele leergemeenschap 

Digitalisering kan ons helpen bij de samenwerking en communicatie tussen collega’s om beter 

onderwijs te voorzien.  

Ook de communicatie met de ouders en de leerlingen willen we optimaliseren. 

 

 


