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ICT binnen Mens & samenleving (1ste jaar A-stroom)   

ALGEMEEN 

Lesonderwerp mailingsysteem 

Tijdsduur 1 lesuur 

Korte samenvatting van de les (beschrijf kort het geheel van de les) 

Korte uitleg over mailingsysteem 

Uitleg over nettiquette 

 

CONTEXT 

Beginsituatie 

(wat moeten leerlingen al 
kennen/kunnen zowel op vlak 

ICT als voor Economie en 

Organisatie) 

 

De meeste leerlingen hebben wel al eens een mail moeten 

versturen, maar nog niemand heeft hen uitgelegd of laten zien hoe 
je dat volgens bepaalde normen moet doen. 

DOELEN 

Doelstellingen voor deze 

les 

(vermeld hier alle 
doelstellingen uit het leerplan 
waaraan je deze les zal 

werken) 

 

LPD 16: De leerlingen hanteren strategieën om zowel in informele 
als in formele relaties 
respectvol en constructief om te gaan met anderen in een diverse 

samenleving.  
LPD 5: De leerlingen demonstreren basisvaardigheden om 
taakgericht volgens de nettiquette te 

communiceren via e-mail en berichten en te participeren aan 
initiatieven. 
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Lesuitwerking en organisatie 

Materiaal dat nodig is Mailingsysteem (gmail of smartschool) 

Volledige taak over enquête. (word-document, Excel-

document, PowerPoint-document) . 

Beschrijving van de les of 
lesfase waarmee de 
doelstelling rond ICT 
gerealiseerd wordt (inhoud 

+ didactische aanpak cfr. 

Lesschema) 

 

De leerlingen zullen dit document uiteindelijk allemaal 

doormailen naar de leerkracht. 

Maar uiteraard moeten ze dan weten hoe ze precies moeten 

mailen, want dit hebben ze nog niet veel gedaan. 

 

Korte module over mailingsystemen en nettiquette: 

 

1. Uitleg over de basisonderdelen van een 

mailingsysteem 

2. Mail van smartschool gebruiken + vergelijking met 

Gmail (Google) 

3. Cc en bcc 

4. Bestemmeling 

5. E-mail opstellen 

6. Onderwerp toevoegen 

7. Bijlage invoegen 

8. E-mail verwijderen 

9. Aanspreking 

10. Middenstuk 

11. afsluiting 

 

De leerlingen zullen nu een mail opstellen waarin ze alle 

gemaakte opdrachten doorsturen naar de leerkracht zodat hij 

dit materiaal allemaal kan inkijken. In deze mail verwoorden 

de leerlingen ook 2 belangrijke dingen die ze geleerd hebben 

in dit project en hoe iedereen heeft meegewerkt. 

(zelfreflectie + peer-evaluatie) 

 

 

De mail opstellen moet volgens dit stappenplan: 

 

1. maak een nieuw concept 

2. geef het mailadres van de bestemmeling in (de 

leerkracht) 

3. zorg dat je groepsleden en je leerkracht Nederlands 

hier een kopie van krijgen. (cc) 

4. Geef een passend onderwerp in (denk aan welke 

documenten je zal doorsturen en wat je in de mail wil 

schrijven).  

5. Zorg voor een correcte aanspreking 
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6. Bespreek je zelfreflectie en de peer-evaluatie 

7. Vermeld welke documenten terug te vinden zijn in 

bijlage 

8. Zorg voor een passende afsluiting (is alle info 

aanwezig?) 

9. Vergeet de bijlagen zelf niet toe te voegen (3 

documenten) 

 

 

Voorbeeld: (enkel na het versturen van de mail tonen aan de 

leerlingen, zodat ze een idee hebben hoe het er uit zou 

moeten zien, een soortgelijk voorbeeld zou wel gebruikt 

kunnen worden bij de uitleg. 

 

Beste meneer Jacobs 

 

Voor de laatste opdracht van het vak Mens en samenleving 

moesten we een enquête opstellen over inkomsten en 

spaargedrag. Hierna moesten we een mail opstellen waarin 

we onze zelfreflectie en peer-evaluatie plaatsen.  

 

… 

 

In bijlage kan u dit werkstuk terugvinden. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Naam Voornaam 

Klas 

 

 

 

Evaluatie: 

Volledig o.b.v. de ontvangen e-mail. 

 

• Bestemmeling en cc zijn correct (2) 

• Onderwerp ingevuld en toepasselijk (2) 

• Correcte aanspreking (1) 

• Inhoud: zelfreflectie (3) + peer-evaluatie (3) 

• 3 documenten in bijlage (3) 

• Correcte afsluiting (1) 
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