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Connect it is een nieuwe methode ICT die aansluit bij de nieuwe eindtermen. 
Ze is daardoor geschikt voor alle netten. Connect it is in de eerste plaats bedoeld 
voor de leerlingen van de 1e graad A-stroom.

CONNECT IT: MULTI-INZETBAAR
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Elke leerkracht = ICT-leerkracht

Het verwerven van ICT-kennis en -vaardigheden 
kan maar tot het beste resultaat leiden als 
het in meerdere vakken en op verschillende 
manieren (begeleid zelfstandig leren, groepswerk, 
klassikaal ...) wordt ingezet. Naast de informatica-
leerkrachten zullen ook de verschillende 
vakleerkrachten ICT integreren in hun vak. 
In de handleiding vermelden wij per thema  
in welk(e) vak(ken) de leerstof kan worden 
aangebracht. 

Connect it bouwt verder op de kennis en vaar-
digheden ICT verworven in het basisonderwijs, 
en leert leerlingen efficiënt en mediawijs digitale 
toepassingen en systemen gebruiken.

Multi-inzetbaar

Voor de leerlingen bestaat de methode uit één 
leerwerkboek voor de volledige 1e graad. 
Voor beide jaren voorzien wij een voorstel van 
jaarplanning, maar u bent volledig vrij in de toe- 
passing ervan. Het scheurboek én de kwaliteits-
volle didactische ondersteuning zorgen ervoor 
dat u het lesmateriaal flexibel kunt inzetten 
op de manier die het beste past bij uw school:

• tijdens de lesuren differentiatie
• in projecten
• geïntegreerd in andere vakken
• een combinatie van bovenstaande opties

Brede uitwerking

Aan de hand van functionele contexten leren 
leerlingen werken met verschillende devices 
en (cloud)toepassingen. U kiest zelf welke 
in de les aan bod komen. Leerlingen ontdekken 
dat stappenplannen vaak vergelijkbaar zijn. Ze 
zetten hun opgedane kennis in en kunnen hun 
vaardigheden thuis verder inoefenen met andere 
devices.

Verdiepen en verbreden

Er zijn geen aparte verdiepingsdoelen voor ICT. 
Als leerkracht kunt u eigen accenten leggen 
en differentiëren afhankelijk van de klasgroep. 
Dat kunt u doen aan de hand van de verschillende 
oefeningenreeksen in elk hoofdstuk. Ook in 
de theorie biedt Connect it regelmatig 
verdieping aan.

Desktop of laptop

Tablet Smartphone

OneDrive en de apps van Office 365

Google Drive en de apps van Google
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Connect it werkt rond twaalf thema's waarbij elk 
thema is opgebouwd uit één of meerdere 
hoofdstukken met een vaste structuur: Kaderen 
en afspraken maken, Theorie en toepassingen 
en Oefenen.

Kaderen en afspraken maken

Aan het begin van elk hoofdstuk maken de leer- 
lingen kennis met (nieuwe) begrippen en leer-
inhouden. Er worden afspraken gemaakt 
en de gebruikte software wordt kort voorgesteld.

EEN FUNCTIONELE OPBOUW

Theorie en toepassingen

Dit onderdeel bevat de nieuwe leerstof, kleine 
oefeningen en tussenvragen. Stappenplannen 
ondersteunen de leerlingen om de nieuwe leerstof 
onder de knie te krijgen. Het is niet de bedoeling 
dat uw leerlingen de stappenplannen uit het hoofd 
leren. Laat hen zelf ontdekken dat er een logische 
samenhang bestaat en er een opbouw is binnen 
het gebruik van verschillende devices en software- 
toepassingen. 

Leerlingen leren uiteindelijk zelf stappenplannen 
op te stellen en overeenkomsten en structuur te 
vinden. De ideale manier om hun algoritmisch 
denken te versterken.

 Stappenplannen leggen uit hoe je 
 een opdracht uitvoert.

 Invulvragen helpen de leerstof 
 te verwerken.

Oefenen

Om te oefenen zijn er tal van mogelijkheden:
In Nu is het aan jou! maken leerlingen zelfstandig 
of in groep oefeningen met een verschillende 
moeilijkheidsgraad. Die is aangeduid met een 
aantal sterren. Ideaal om te differentiëren, 
te verbreden en te verdiepen.

   Eenvoudig

   Gemiddeld

   Moeilijk

In de handleiding vindt u per oefening een tijds-
aanduiding terug. Die is indicatief en hangt af van 
uw klasgroep. 

Elk thema eindigt met Kun jij het fiksen? 
In deze oefening - die leerlingen zelfstandig maken - 
komt alle leerstof van dat thema aan bod. 
Het uitgangspunt is een probleemstelling die 
de leerlingen stapsgewijs oplossen. Zo leren ze 
analytisch en probleemoplossend denken.

Aangezien de rubriek altijd op een nieuwe blad- 
zijde begint, is ze apart uitscheurbaar en kunt u 
de oefening inzetten voor een taak of gebruiken 
als evaluatie.
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In functie van de nieuwe eindtermen 
en het nieuwe leerplan werkt Connect it 
rond twaalf thema's. Elk thema bevat één 
of meerdere hoofdstukken.

1. Goed gerangschikt

2. Digitale toepassingen

3. Connect met tekst

4. Connect met presentaties

5. Connect met cijfers

6. Connect met beeld

7. Iedereen verbonden

8. Nettiquette

9. Een netwerk aan informatie

10. Digitale systemen

11. Informatiesystemen

12. Computationeel denken

TWAALF THEMA’S
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Het leerwerkboek is een scheurboek. Dat verge-
makkelijkt de integratie van bepaalde leerstof in 
een specifiek vak.

Connect it kan ook worden aangeboden tijdens 
de lesuren differentiatie. Het leerwerkboek is 
opgesteld voor de 1e graad, voor twee leerjaren. 
Het is dan ook belangrijk dat de leerstof 
opgesplitst wordt over de twee jaren. In de 
handleiding vindt u een voorstel voor beide 
jaarplanningen.

Uiteraard bent u vrij de opsplitsing aan te passen. 
Houd daarbij wel rekening met de volgorde 
van bepaalde thema's en met de aangeboden 
basisopties in het 2e jaar (bv. de basis van Excel 
in de optie Economie en organisatie). 

Het leerwerkboek bevat een activatiecode die 
leerlingen toegang geeft tot de digitale versie van 
het leerwerkboek mét instructievideo's. Lees er 
meer over op pagina's 10 en 11.

In Connect it schenken wij bijzondere aan-
dacht aan computationeel denken. 
Dankzij computationeel denken ontwikkelen 
leerlingen het vermogen om problemen op 
te lossen door inzicht in ICT of met behulp 
van ICT.

Leerlingen zetten zelfs hun eerste stappen
in de wereld van het programmeren.
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DIDACTISCHE EN DIGITALE ONDERSTEUNING

Didactische website

Op www.uitgeverijaverbode.be/
connectitplus vindt u tal van didactische 
materialen. Die bieden álle vakleerkrachten 
de nodige ondersteuning en zekerheid wanneer 
ze aan de slag gaan met Connect it.

- Handleiding met achtergrondinformatie,  
lestips en correctiesleutels. De handleiding 
bestaat per thema uit een losse pdf, makkelijk 
hanteerbaar én praktisch wanneer verschil-
lende leerkrachten ICT integreren in hun vak.

 Per thema is er een overzicht van de eind- 
termen, de leerplandoelstellingen, de vakken

 waarin dat thema aangebracht kan worden 
én het beheersingsniveau van Bloom. 

- Opgave- en oplossingenbestanden van de 
oefeningen. U vindt er zowel de bestanden 
voor Office als voor Google Drive.

- Werkdocumenten ter ondersteuning van 
bepaalde oefeningen.

- Verklarende woordenlijst bij sommige thema's: 
niet alleen handig voor uw leerlingen, maar 
ook voor uzelf. Zo bent u er zeker van dat alle 
leerkrachten de correcte terminologie

 gebruiken.

- Evaluatiefiches met scorewijzer om permanent 
te evalueren. U kunt de evaluatiefiches zelf 
aanpassen. Bij ieder thema vindt u online 
verschillende evaluatiefiches. Welke oefening 
de leerstof evalueert, staat per hoofdstuk 
aangegeven in uw handleiding. Op de evaluatie-
fiches zelf vindt u terug welke eindtermen

 en leerplandoelen geëvalueerd worden.

- Extra oefeningen ter verbreding of ter 
uitbreiding van de leerstof. Daarnaast ook 
extra materiaal, waaronder de uitbreidings- 
hoofdstukken bij Excel én kopieerbladen.

- Aangepast lesmateriaal bij software-updates 
en nieuwe apps.

Woordenlijst
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Evaluatiefiche Handleiding: eindtermen en leerplandoelstellingen Handleiding: didactische tips en aanpak oefeningen

Handleiding: evaluatie en uitbreiding

In de handleiding geven verschillende 
pictogrammen aan hoe u de leerstof kunt 
aanbrengen. 

Geleide oefening

BZL

Geïntegreerd

Instructievideo

Samenwerken
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DIDACTISCHE EN DIGITALE ONDERSTEUNING
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Oplossingen tonen/verbergen

Navigeren en in-/uitzoomen Aantekeningen 
en verrijkingen tonen/

verbergen/toevoegen/opslaan

Meer info: www.uitgeverijaverbode.be/e-bib

Bordboek en e-boek

Een digitale versie van het leerwerkboek  
met tal van mogelijkheden en verrijkingen.
Is er nood aan remediëring of zelfstandig werk? 
Geïntegreerde instructievideo’s helpen 
de leerlingen snel op weg. 

Met een paswoord kunt u hen in hun e-boek 
(eventueel gefaseerd) toegang geven tot 
de oplossingen.

Instructievideo’s

Instructievideo’s in het bordboek en e-boek vullen 
het leerwerkboek aan. In korte videofragmenten 
leggen we belangrijke leerinhouden op een heldere 
en gestructureerde manier uit. De video’s zijn 
gebaseerd op de oefeningen en de theorie uit het 
leerwerkboek. U kunt ze tijdens verschillende les- 
en studiemomenten gebruiken: 

- als voorbereiding op een volgende les;
- tijdens de les zelf;
- als remediëring.

De instructievideo's zijn dus ideaal voor ‘flipping 
the classroom’. Zo brengt u meer afwisseling in 
uw lessen en houdt u rekening met de verschillende 
leerstijlen en niveaus van de leerlingen. Een ideaal 
middel om te differentiëren.

De video's zijn ook handig als u een ICT-item 
geïntegreerd in uw eigen vak wilt aanbrengen en 
minder vertrouwd bent met de leerstof. Zo kunt 
u op voorhand de correcte werkwijze al eens 
bekijken. 



Bestel een beoordelingsexemplaar tegen 50 %:

www.uitgeverijaverbode.be

Ontdek Connect it online:  

www.uitgeverijaverbode.be/connectit

Meer informatie?
Contacteer dan uw pedagogisch afgevaardigde. Zij stelt Connect it graag aan u voor.

Heidi Willemarck
Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant postnummers 1500 t.e.m. 1790
Tel. 0499 510 277
heidi.willemarck@uitgeverijaverbode.be

Martine Vanzurpele
Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), 
arrondissement Brussel
Tel. 0478 275 112
martine.vanzurpele@uitgeverijaverbode.be

Uitgeverij Averbode
Postbus 54 - 3271 Averbode

Tel. 013 780 116 - Fax 013 780 383
secundaironderwijs@uitgeverijaverbode.be

• Volledig conform de nieuwe eindtermen

• Multi-inzetbaar: geïntegreerd, in projecten, in lesuren differentiatie

• Stappenplannen en instructievideo's

• Tal van mogelijkheden voor differentiatie

• Didactische ondersteuning voor álle vakleerkrachten

TROEVEN


