
Een les Wordpress

Studenten:
Mentor:
Stageschool:
Groep: 
Datum:

Doel van de les:
Aan het eind van de les kunnen de kinderen Wordpress 
gebruiken om informatie weer te geven. 

Beginsituatie:
In deze les word een voorbeeld 
gegeven van het maken van een 
krant. Er zijn nog vele andere 
manieren mogelijk. Maar de opzet 
van de les kan gebruikt worden om 
kinderen te leren werken met 
Wordpress. 

Zorg dat je zelf ook goed bekend 
bent met het programma. 

Het is aan te raden de 
verschillende activiteiten te 
verspreiden over verschillende 
lessen. 

Maak van te voren voor de kinderen 
een account aan op 
wordpress.com. Gemakkelijker is 
om met de hele groep hetzelfde 
account aan te maken en de 
inloggegevens op het bord te 
schrijven.

Gebruikte bronnen: http://www.wordpress.com
Persoonlijke doelstelling voor de student:
Wat doen de kinderen? Timing: Wat doe ik? Hoe organiseer ik dat?
Inleiding:
De kinderen luisteren naar de 
uitleg en geven antwoord op 
de vragen.

Inleiding:
Vertel de kinderen dat zij een krant gaan 
schrijven over de gebeurtenissen in de klas. 
Wat zou er allemaal in de krant kunnen komen? 
Hoe zou je de krant noemen? 
Wat voor plaatjes zouden er in de krant moeten 

Inleiding:



komen? 
Vertel de kinderen dat zij hun krant gaan maken 
in de vorm van een website.

Kern: 
De kinderen gaan zelfstandig 
aan de slag met Wordpress.

Kern:
1. Stel kinderen aan die de lay out van de 

website gaan bepalen. Laat hen zien waar ze 
achtergronden, kleuren en extra’s (als een 
zoekmachine) kunnen vinden. 

2. Laat klassikaal zien hoe de kinderen een 
stukje tekst op de site kunnen plaatsen. Let 
er op dat je duidelijk maakt hoe ze de lay-out 
netjes kunnen houden. Laat ook zien hoe je 
hierbij een afbeelding en filmpjes kan 
toevoegen. 
Laat als laatste zien hoe ze het stukje kunnen 
testen en plaatsen. 

3. Laat de kinderen in tweetallen een stukje 
schrijven voor de krant. 

Kern:

Als dit nog moeilijk gaat kun je de extra’s 
op de website achterwege laten. Of dit als 
een laatste toevoeging doen. 

Doe dit met het digibord. 
Weten de kinderen al hoe ze een foto vanaf 
een camera of de computer kunnen 
oploaden? Zo niet, laat dit zien. 

Vertel de kinderen dat als er iets fout gaat, 
het altijd weer rechtgezet kann worden. 

Verwerking / afsluiting:
De kinderen luisteren en 
geven antwoord op de 
vragen.

Verwerking / afsluiting:
4. Evalueer met de kinderen door de site op het 

digibord te laten zien. Wat kan er beter? Wat 
willen we anders? 

Je kunt de stappen constant laten doorgaan en de 
site openbaar maken voor bijvoorbeeld ouders. 

Verwerking / afsluiting:



Een les MindMeister

Student: 
Mentor: 
Stageschool: 
Groep: 
Datum: 

Opdracht: 
Een les MindMeister

Beginsituaties: 
In de klas zijn computers aanwezig. 
De kinderen werken hier regelmatig 
mee. Ze maken dan gebruik van 
Word en PowerPoint. 
De kinderen hebben geen ervaring 
met mindmeister of een andere 
vorm van social media. 

Doelstelling: 
Aan het einde van de les hebben de kinderen 
ervaring opgedaan met het werken met mindmeister. 
Ze kunnen een mindmap maken over het onderwerp 
vulkanen. 

Stapje naar boven:
Deze kinderen kunnen plaatjes in de mindmap 
voegen (met of zonder instructieblad)

Stapje naar beneden:
Deze kinderen kunnen een mindmap maken aan de 
hand van een instructieblad met voorbeelden. 

Gebruikte bronnen: http://www.youtube.com/watch?v=soj4RKksLmg

Persoonlijke doelstelling voor de student: Duidelijke instructie door voorbeelden

leerlingactiviteiten leerkrachtactiviteiten Organisatie
Inleiding:

Haltes:
Opnemen: de kinderen 
kijken naar het youtube 
filmpje. 
Doen: De kinderen maken 
met aanwijzingen een 
emailadres met hun eigen 
voor en achternaam.  
Delen: kinderen helpen 

15 min.

Inleiding:

Ik vertel tegen de kinderen dat we naar een 
filmpje gaan kijken over mindmappen. 

We gaan nu zelf aan de slag. We gaan ook een 
mindmap maken met het programma 
mindmeister. Om met dit programma te kunnen 

Inleiding:

Leer/hulpmiddelen:
- Digibord waarop ik het filmpje kan laten 
zien. 

- Digibord om aan de kinderen te laten 
zien hoe mindmeister werkt.



elkaar waar nodig.
Doen: De kinderen 
schrijven hun emailadres 
op en wachten op een 
uitnodiging van 
mindmeister in hun 
postvak van hun 
emailadres. 
De kinderen zetten het 
beeldscherm uit.

werken moet je een emailadres hebben bij 
google. Deze gaan we nu aanmaken. 

Om nu te kunnen werken met mindmeister heb ik 
je emailadres nodig. Er gaat een papier door de 
klas schrijf hier je emailadres op dan krijg je een 
uitnodiging van mij in je postvak van je nieuwe 
emailadres. 

Zet je beeldscherm van je computer allemaal uit 
zodat je kunt opletten tijdens mijn uitleg over 
mindmeister. Je kunt dan niet afgeleid worden 
door je computer. 

Materialen:
- computers

Kern: 
Haltes:
Opnemen: De kinderen 
luisteren naar de uitleg en 
kijken naar het digibord.
Delen: kinderen helpen 
elkaar bij het maken van 
de mindmap.
Maken: groepjes gaan aan 
de slag om een mindmap 
te maken in mindmeister.

30 min. Kern:
Met mindmeister kunnen we met z’n allen een 

grote mindmap maken. Ik laat op het digibord zijn 
wat de bedoeling is. Hoe je bijvoorbeeld een 
woord toevoegd en weghaalt. 
Als je op een woord staat en dit woord heeft een 
blauwe omrandig kun je een woord toevoegen. Dit 
doe je met het plusje links bovenin het scherm. 
Je kunt een hele nieuw subonderwerp maken 
maar ook aansluiten bij al een bestaand 
onderwerp. Met Delete haal je een woord weer 
weg. 

We beginnen eerst alleen met woorden. De 
volgende les gaan we leren hoe je plaatjes kunt
invoegen. 

Omdat jullie op het moment bij aardrijkskunde 
aan het werken zijn over vulkanen gaan we een 
mindmap maken over vulkanen. Het hoofd 
onderwerp is dus vulkanen. We beginnen eerst 

Kern:



zonder boeken. Na 10 minuten deel ik 
verschillende boeken uit waar je nog extra 
informatie kunt vinden over vulkanen. 

Ik heb besloten de klas in te delen in groepjes van 
3 leerlingen. Dit doe ik omdat de mindmap met de 
klas te groot zal worden en dan werken er zoveel 
kinderen tegelijk aan de mindmap dat de kans 
heel groot is dat iemand anders al jouw woord 
aan de mindmap heeft toegevoegd. Als je met 3 
leeringen werkt kun je veel woorden bedenken 
die een ander van je groepje nog niet heeft 
bedacht.

Ik verdeel de kinderen in groepjes. Daarna gaan 
de kinderen aan de slag. 

Ik loop zelf een vaste ronde langs de kinderen 
zodat de kinderen vragen kunnen stellen en weten 
wanneer ik langs kom. 

Extra zorg: stapje naar beneden
Voor de kinderen die moeite hebben met 
werken met de computer heb ik gezorgd dat 
ze dichtbij mij in de buurt zaten zodat 
wanneer ik mijn route ga lopen ze als eerste 
aan de beurt komen. Verder heb ik voor deze 
kinderen een extra instructieblad gemaakt 
met stappen wat je moet doen om 
mindmeister te openen en hoe je nieuwe 
‘takken’ aanmaakt in mindmeister. 

Extra zorg: stapje naar boven
De kinderen die goed om kunnen gaan met 
werken op de computer heb ik aan het einde 
van mijn route gezet zodat ik daar als laatste 
langs kom. Voor deze kinderen heb ik een 
extra opdracht namelijk uitzoeken hoe ze 
plaatjes in moeten voegen in mindmeister. 
Dit proberen ze eerst zonder instructie. Lukt 
dit niet dan heb ik een kort instructieblad 
met een eenvoudige uitleg hoe ze te werk 
moeten gaan. 

Afronding:

Haltes:
Reflecteren: met z’n allen 
kijken we naar een 
gemaakte mindmeister. De 
kinderen die deze 
mindmeister gemaakt 
hebben vertellen hoe het 
ging. 

5 min.
Afronding:
Het is tijd om te stoppen met mindmeister. 

Ik geef complimentjes waar mogelijk over het 
gemaakte werk. 

Ik vertel dat iedereen nu een mindmap in 
mindmeister heeft gemaakt. Omdat er 
verschillende groepjes zijn gaan we de volgende 
de les de mindmeisters aan elkaar laten zien. Om 
de kinderen een indruk te geven hoe de andere 

Afronding:



De kinderen sluiten de 
computer af.

groepjes gewerkt hebben laat ik een mindmeister 
van een groepje zien. Deze mindmeister 
bespreken we met elkaar. 


