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ICT-integratie  

ALGEMEEN 

Integratie met het vak Natuur, ruimte en techniek 

Tijdsduur 30 min 

Korte samenvatting van de les 

De leerlingen leren werken met enkele basisopties van tekstverwerking aan de hand van de 

gevarensymbolen binnen het vak natuur, ruimte en techniek. Ze leren een tabel maken, een stijl 
in Word gebruiken, tekstopmaak aanpassen en een afbeelding toevoegen. Voor het gedeelte 
gevarensymbolen moeten de leerlingen de beschrijving, het symbool en een voorbeeld van een 

product opzoeken via het internet en dit plaatsen in de tabel. 

 

CONTEXT 

Beginsituatie 

(wat moeten leerlingen al 

kennen/kunnen zowel op vlak 

ICT als voor het ander vak) 

 

Natuur, ruimte en techniek:  

- De leerlingen moeten geen voorkennis hebben van de 

gevarensymbolen. Ze moeten die informatie zelf 

opzoeken. 

ICT twee opties: 

- Optie 1: De leerlingen hebben al leren werken met 

deze basisopties van tekstverwerking en krijgen 

nadien de opdracht als taak.  

- Optie 2: De leerlingen hebben nog geen tabel leren 

maken en nog geen stijlen gebruikt in Word. Deze 

inhoud wordt tijdens de les opgebouwd. 

DOELEN 

Doelstellingen voor deze 

les 

(vermeld hier zowel de 

doelstellingen uit het leerplan 
ICT als uit het leerplan van 

het ander vak) 

 

Natuur, ruimte en techniek:  

- LPD 19: De leerlingen gebruiken en onderhouden 

courante systemen duurzaam, doelgericht, veilig en 

ergonomisch.  

Gebruik van technische informatie zoals 

veiligheidsinstructiekaarten, pictogrammen, 

symbolen, onderhoudsvoorschriften, handleidingen 

en (werk)tekeningen.  

ICT:  

- LPD 3: De leerlingen creëren inzichtelijk en efficiënt, 

online en offline, digitaal inhouden.  

Tekstverwerking:  

- Bij het invoeren van objecten hebben de 

leerlingen aandacht voor de positie en grootte 

van het object. 
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- De basisopties van een tekstverwerker omvatten 

minimaal: tekenopmaak, ingestelde stijlen 

gebruiken en wijzigen. 

 

Lesuitwerking en organisatie 

Materiaal dat nodig is Een pakket waarbij leerlingen leren werken met 

tekstverwerking specifiek op tabel toevoegen en werken met 

stijlen. 

Voor de gevarensymbolen moeten ze gebruik kunnen maken 

van het internet om de beschrijvingen, symbolen en 

voorbeeldproducten op te zoeken. 

De uitgeschreven taak.  

Beschrijving van de les 
(inhoud + didactische aanpak 

cfr. Lesschema) 

 

Opdracht 

Maak in een Worddocument een tabel met de 

gevarensymbolen. 

- Maak een tabel van 9 rijen en 4 kolommen met een 

hoogte van 5,5 cm en breedte van 4 cm. 

- Voeg een rij met hoogt 2 cm bovenaan extra toe met 

de hoofdtitels:  

o Specifieke gevaren 

o Symbolen  

o Beschrijving 

o Voorbeeld product 

- Geef de hooftitels de stijl Kop 1  

- Geef de rest van de cellen de tekstopmaak:  

o Vet  

o Lettertype verdana met 11pt  

- Bij de Specifiek gevaren komen de volgende 

woorden:  

o Lange termijn gezondheidsgevaar  

o Giftig 

o Oxiderend 

o Corrosief  

o Milieugevaarlijk  

o Ontvlambaar  

o Irriterend/schadelijk  

o Houden onder druk  

o Ontplofbaar 

- Geef de kolom ‘beschrijving’ de tekstopmaak: 

lettertype verdana met 11 pt 

- Vul de rest aan door het zelf op te zoeken. 
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Evalueren 

Maak in een Worddocument een tabel met de 

gevarensymbolen. 

Tabel met juiste hoogte en 

breedte 

/2 

Juiste stijl gebruiken /1  

Juiste tekenopmaak  /2 

Afbeeldingen toevoegen  /6 

Juiste beschrijving  /4,5 

Voorbeelden  /4,5 

Voorbeeld eind resultaat 

  
 

 



4 

 

 

 
 

 


