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SPITS MET BITS  1 – LEERKRACHTASSISTENT 

Overzicht DIGIBORD+ simulaties voor klassikale instructie 

 

A . Getallen tot 10.  De simulaties sluiten aan bij vlaggen 1 en 2 

 

1  

 

Tel mee   
   Tellen, doortellen, terugtellen tot 10 

Instelbaar 
Type dieren (dino, Afrika)  
Samenstelling (homogeen, heterogeen) 
Cijfernotatie. TOON/VERBERG-getal functie. Eigen notatie met bordsoftware.  
Teltempo. 
 

2  

 

Hoeveel ? 
   Associatie hoeveelheid <-> getal. De visjes bewegen. 

Instelbaar 
Manueel: visjes toevoegen/ wegnemen 
Random-functie: computer bepaalt aantal  
Achtergrond: kleur, zwartwit, effen kleur. 
Cijfernotatie. TOON/VERBERG-getal functie. Eigen notatie met bordsoftware.  
 

3 

 

Stempel 
   Foto maken met een opgegeven aantal dieren.  
Instelbaar 
Type dieren en decor (Afrika, aquarium)  
Samenstelling dieren (homogeen, heterogeen) 
Opdrachten: mondeling, Randomfunctie (maximum instelbaar)  

4 

 

 

Getalbeeld 
   Hoeveelheden snel herkennen.  
Instelbaar 
Schikking: kwadraatbeeld of vijfstructuur. 
Samenstelling knikkers (homogeen, heterogeen) 
Pestkopje: legt de knikkers willekeurig. 
Opdrachten: mondeling, Randomfunctie (maximum instelbaar) 
 

5 

 

 

FLITS 
   Hoeveelheden snel herkennen in getalbeelden.  
Instelbaar 
Schikking: kwadraatbeeld of vijfstructuur. 
Flitsduur: hoe lang blijft  het getalbeeld zichtbaar bij elke flits? 
Opdrachten: manueel of Random  (maximum instelbaar) 
 

6  

 

VERGELIJK 
   Hoeveelheden vergelijken. Symbolen: < = >   Voorstelling: tablets 

Instelbaar 
Per tablet: foto’s of stempelmateriaal. 
Notatie: met bordsoftware  of via aangepast klavier.  
Opdrachten: mondeling. Random  

 

7 

 

IN HET LABO 
   Hoeveelheden vergelijken. Symbolen: < = >   Voorstelling: stroken 

Instelbaar 
Getallenkaartjes bij getallenlijn: ja/nee 
Notatie: met bordsoftware  of via aangepast klavier.  
Opdrachten: mondeling. Random 
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8 

 

ORDEN 
    Hoeveelheden rangschikken van weinig naar veel en omgkeerd.  Symbolen: <  >   

 Instelbaar 
Richting : van weinig naar veel of omgekeerd. 
Randomfunctie: verandert de aangeboden afbeeldingen. 
Notatie: met bordsoftware 

 

9  

 

 

GETALLENLIJN TOT 10 
    Getallen situeren  op de getallenlijn. 

Instelbaar 
Welke getallen zijn (on)zichtbaar. Opdracht: mondeling of computer. 
Interactie:  
- welk getal?  Random: computer toont positie.  
- klik op.. Random :  computer toont getal 
- Pestkopje: sleep getallen naar de juiste plaats 

10 

 

MEMORY                                              Om in twee teams te spelen aan het bord. 
     Associatie hoeveelheid <-> getal.  
 

Instelbaar 
Maximum (5 tot 10). 

 

B .Rekenen tot 10.  De simulaties sluiten aan bij vlaggen 3 tot 5 

11  

 
 
 

PLUS/MIN : kwadraatbeeld 
   Optellen en aftrekken met ondersteuning kwadraatbeeld 

Instelbaar 
Bijvoegen en wegnemen door aangepast kleuren. 
Random: computer genereert som. Maximum instelbaar.  
PLUS: schakelfunctie. 5 + 3 = 3 + 5 

12  

 

PLUS/MIN : vijfstructuur 
   Optellen en aftrekken met ondersteuning lineair getalbeeld.  

Instelbaar  Zie 11 
 

13  

 

Splitsbaan 
   Geheel splitsen. Noteren in splitsnotatie, T-notatie of som. 

Instelbaar 
Geheel. Gewenste verdeling links/rechts. Tempo verdeling knikkers. 
Abstractieniveau van de voorstelling : wat is (on)zichtbaar.. 

Notatie: splitsnotatie, T-notatie, som.  
 

14  

 

Samen?  
     a + b = ?  
Instelbaar 
Maximum. Abstractieniveau van de voorstelling : wat is (on)zichtbaar. 
Schakelfunctie: 3 + 2 = 2 + 3 
Notatie: splitsnotatie,  som.  

 

15 

 
 

MAAK = Sluit aan bij het verhaal van miss Evenveel 
=- teken als opdracht en evaluatieteken. Puntsommen 

 
Instelbaar 
Randomfunctie: computer bepaalt beginsituatie. 
Schakelknop 
Leerlingen sms-en formule door. Miss Evenveel evalueert! 
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16  

 

STRIP 
   Som interpreteren als verandering: eerst, dan, nu (bussom). 

Instelbaar 
Aangeboden som.  Mogelijkheid om te pauzeren na elke stap. 
Abstractieniveau voorstelling: welke delen van de strip zijn (on)-zichtbaar. 
Notatie: PIJL of SOM  
 

17  

 

SPOOKBUS 
  Som interpreteren als verandering: eerst, dan en nu (bussom) 

Instelbaar 
Bewerking: plus/min. Randomfunctie: maximum som. 
Abstractieniveau voorstelling: wolk open/gesloten.  
Notatie: PIJL of SOM 
Achtergrond: sneeuwlandschap of tropisch eiland. 

18  

 

VEELTERMEN 
   a + b + c      a – b – c       a + b – c      a – b + c  
Instelbaar 
Samenstelling van de veelterm. Aangeboden getallen. 
Notatie: PIJL of SOM. 
Pauzemogelijkheid bij eerste halte. 
Achtergrond: sneeuwlandschap of Carcassone bij nacht.   

19  

 

MAAK =                                      Sluit aan bij het verhaal van miss Evenveel 
      =- teken als opdracht en evaluatieteken. Puntsommen 

Instelbaar 
Randomfunctie: computer bepaalt beginsituatie. 
Schakelknop  
Leerlingen sms-en formule door. Miss Evenveel evalueert! 

20  

 
 

BOMSOM                              Scenario met geluid (ontploffende bom) 
    inzien dat a – b ≠ b – a.  

Instelbaar 
Randomfunctie: computer bepaalt beginsituatie (bv.  2  ≠ 1) 
Leerlingen sms-en de bewerking door. 
 Als de som ‘onmogelijk’ is (bv. 2 -3), ontploft de bom. 
 

 

C1  Getallen tot 20.  De simulaties sluiten aan bij vlag 6 

21  

 

SAHIB                                                                Sluit aan bij het verhaal van SAHIB 

   Groeperen per 10. Symbolen T en E. Inzicht positiestelsel. 

Instelbaar 
Aantal schapen (maximum 40). 
Getallen notatie bij abacus: ja/nee  
 

22  

 

GOUDEN ABACUS                                           Sluit aan bij het verhaal van SAHIB 

   Groeperen per 10. Symbolen T en E. Inzicht positiestelsel. 

Instelbaar 
Aangeboden figuren: schilden, helmen… 
Interactie : van getal naar voorstelling of omgekeerd 
 

23  
 

 

GETALLENLIJN TOT 20 
   Getallen tot 20 ordenen op de getallenlijn. 

Instelbaar 
Interactie: welk getal?  Verplaats de naald naar… 

24 

 

TWINTIGVELD 
   Rangorde getallen tot 20. Relatie 1-11   2-12… 

Instelbaar 
Maximum (5 tot 10). Bewerking: plus, min, mix 
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C2  Rekenen tot 20.  De simulaties sluiten aan bij vlaggen 7 tot 10. 

      TE +/- E zonder brug (vlag 7).  E +E met brug (vlag 8).  TE – E met brug (vlag 9).  TE- TE (vlag 10) 

 

25  

 
 

 
 

PLUS/MIN : voorstelling knikkers 
Optellen en aftrekken met ondersteuning tienstructuur (zakje knikkers van 10; losse 
knikkers). Inwisselfunctie voor brugoefeningen.  
Instelbaar 
Bijvoegen en wegnemen door toevoegen/wegnemen 
knikkers.. 
Random: computer genereert som. 
U kunt de getallen in de som aanpassen en zo elke mogelijke moeilijkheidsgraad instellen (brug 
of niet…TE – TE..) 
 
Tip. Gebruik deze voorstelling bij or TE- TE (vlag 10) 
 

26  

 

PLUS/MIN : kwadraatbeeld 
    Optellen en aftrekken met ondersteuning kwadraatbeeld 

Instelbaar 
Bewerking. Bijvoegen en wegnemen door aangepast inkleuren. 
Random: computer genereer som. Brug of niet. 
 PLUS: schakelfunctie. 15 + 3 = 3 + 15 
 

27  

 

PLUS/MIN : vijfstructuur 
   Optellen en aftrekken met ondersteuning lineaire voorstelling.  

Instelbaar 
Zie 26  
 

28  

 

SPRONGLJJN 
   Optellen en aftrekken met ondersteuning lege getallenlijn. 
   De bewerking wordt gesprongen: in één keer (geen brug) of twee keer (brug). 

Instelbaar 
Bewerking. Plus/min.  
Random: computer genereert som. Brug of niet. 
Tip. Aanbevolen voor combinatie brug/niet brug 

 

29  

 

 
 

SPOOKRESTAURANT: BRUGPLUS. (E + E)    Vlag 8 
   Optellen met overschrijden van het tiental. 
                                                               Sluit aan bij het verhaal van het spookrestaurant. 

 Instelbaar 
Random functie: de aangeboden getallen zijn aanpasbaar. 
Ook niet brugsommen mogelijk.  Schakelfunctie. 4 + 9 = 9 + 3 
Abstractieniveau voorstelling: gordijnen open/dicht. Wolk open/dicht 
Actie : van voorstelling naar formule of omgekeerd. 
Achtergrond: dag/nacht 
Met feedback van chef Filipo. 

30  

 

SPOOKRESTAURANT: MINPLUS. (TE - E)    Vlag 9 
   Aftrekken  met overschrijden van het tiental. 
                                                               Sluit aan bij het verhaal van het spookrestaurant. 

 Instelbaar 
Random functie: de aangeboden getallen zijn aanpasbaar. 
Ook niet brugsommen mogelijk.   
Abstractieniveau voorstelling: gordijnen open/dicht. 
Notatie: bordsoftware of via aangepast klavier 
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D1 Varia.  Dubbel, helft. De simulaties sluiten aan bij vlag 10 – scenario’s 6 tot 10. 

31  

 

HELFT 
   De helft van … 

Instelbaar 
Voorstelling: welke snoepjes. Geheel: via random. 
Verdeling: manueel (door verslepen) of automatisch. 
Notatie verschijnt bij klik op miss Evenveel na juiste verdeling. 

32  

 

DUBBEL 
   Het dubbel van..  

Instelbaar 
Aangeboden figuren: dobbelstenen of snoepjes. Starthoeveelheid: random. 
Actie: klik op de spiegel om te verdubbelen. 
Notatie verschijnt bij klik op miss Evenveel.  
 

33  

 

VERDEEL EERLIJK 
   Snoepjes gelijk verdelen over een aantal kinderen. 

Instelbaar 
Voorstelling: welke snoepjes. Aantal geheel en deler.  
Random functie: genereert beginsituatie. Mogelijkheid om situatie met of zonder rest te 
bepalen. 
Verdeling: in één beweging of stap per stap. 
 

 

D2 Varia.  Klok en euro . De simulaties sluiten aan bij modules 11 en 12.  

34  

 
 

 
 
 

KLOK 
   Kloklezen tot uur en halfuur.  

Instelbaar 
Interactie:  
- manueel: instellen van de klok door slepen met de wijzers (minutenwijzer: linker muisknop, 
uurwijzer: rechter muisknop). 
- random: de computer laat de klok lopen tot een (half)uur (instelbaar) 
Wijzerplaat: aantal wijzers, getallen al dan niet (gedeeltelijk) zichtbaar 
Spiekknoppen: uren boven de 12; minuutaanduidingen (per 5 minuten) 
Verwoording en digitale notatie kunnen worden opgeroepen of verborgen 
Verwoording half uur: kan aangepast worden  (half 5    4 uur 30) 
Digitale notatie: 12 uur of 24 uur notatie   3:30 => 15:30 

Invoer notatie via aangepast klavier mogelijk. 
 

35  

 

GISTEREN – VANDAAG – MORGEN  
   Begrippen inoefenen. Interpreteren maandkalender en almanak blaadje. 

Instelbaar 
De namen van de dagen kunnen (on) zichtbaar worden gemaakt. 
Via de maandkalender kunt u het almanak blaadje wijzigen bv. 1 dag vooruit. 
De dagen in de stroken schuiven dan automatisch door. 
 

36  

 

 

EURO 
   Betalen in euro en cent.  

Instelbaar 
Welk munten: enkel euro, enkel cent, combinatie. 
De notatie kan verborgen worden. 
Interactie:  
- hoeveel euro(cent) ligt hier? (random functie) 
- betaal gepast: opdrachten mondeling of via random functie 
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D3 Gerdies K-games  

Tempospelletjes voor klassikaal gebruik.  

Om in twee of meer  teams te spelen al dan niet in combinatie met een tablet als afstandsbediening. 

37 

 
 

DRIE OP EEN RIJ                                   Ook beschikbaar in leerlingengedeelte 

   Inoefenen sommen tot 10  

Instelbaar 
Maximum (5 tot 10). Bewerking: plus, min, mix 

38 

 
 

MATCH                                                       
   Inoefenen sommen tot 20  

Instelbaar 
Maximum (5 tot 20). 
 
 

39  

 

KETTINGSOMMEN 
   Inoefenen sommen tot 10 of 20  

Instelbaar 
Maximum : tot 10; tot 20  
 

40 

 

SOMMENKAMPIOEN            Mondelinge antwoorden!                                          
   Inoefenen sommen tot 20  

Instelbaar 
Maximum : tot 10; tot 20 zonder brug, brug, mix tot 20  
Interactie: zie videoclip 

41 

 

KARAOKE            Mondelinge antwoorden!                                          
   Inoefenen sommen tot 20  

Instelbaar 
Maximum : tot 10; tot 20 zonder brug, brug, mix tot 20 
Interactie: zie videoclip 

 

Gebruik tablet als afstandsbediening bij het digitaal bord. 

Wat heeft u nodig?  Draadloos netwerk in de klas + aangepaste app (bv. Splashtop streamer). 

Splashtop omvat twee elementen: de streamer (die u gratis downloadt en installeert op de computer die verbonden is met het 

digitaal bord of de beamer) en de app die u downloadt in de Apple / Google/ Windows store naargelang het besturingssysteem 

van uw tablet.  

Hoe werkt het? 

Wanneer u de app  opstart op uw tablet, ontvangt hij het ‘streaming’ signaal van de computer die uw bord bestuurt. Het scherm 

op het bord verschijnt op de tablet. Ook annotaties e.d. die u maakt met de bordeigen software verschijnen op de tablet. 

U kunt nu alles bedienen vanaf uw tablet. Bediening door aanraken op het bord en of via muis/toetsenbord blijft mogelijk. Dat 

betekent dat u beschikt over DRIE invoerplaatsen om de inhoud op het bord te wijzigen. 

Indien u werkt met een beamer met projectiescherm, maakt u die meteen interactief. Waw! 

Nieuwe interactiemogelijkheden binnen EWOC software 

Door uw bord te bedienen vanop afstand (u staat bv. achter de leerlingen) kunt u een extra dimensie geven aan het werken met 

uw bord.  U kunt de tablet ook aan de leerlingen geven om de simulaties bedienen.  

Bij Gerdies Games kun je de duels ook laten uitvoeren tussen een vaste leerling aan het bord (de challenger) en de leerlingen in 

de klas die telkens de tablet doorgeven. 

Veel plezier… 
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Vaste knoppen in instelscherm… 

 

 

 

Random- knop 
 
Hiermee geeft u  opdracht aan de computer om een beginsituatie te bepalen. 
De computer houdt daarbij rekening met de ingestelde grenzen  
bv. schermafdruk hierboven : maximum waarde van de som en de gewenste bewerking. 
 
In de meeste gevallen kunt u de voorgestelde som aanpassen 
Bv. de computer genereert de som:   1 + 2   U past de som aan tot  4 + 2  of 1 + 3 of … 
 
De Randomfunctie is ideaal om snel een beginsituatie te creëren.  
 

 

 

Aangepast invoerklavier 
 
Met deze knop roept u een invoerblok op. 
Het invoerblok bevat de toetsen die nodig zijn om een aan de situatie aangepaste notatie in te voeren: 
- de cijfers 
- de vergelijkingssymbolen :  < = > 
- de bewerkingstekens: + -  =  . (voor puntsommen) 
- tijdsaanduidingen:  woorden: uur, half     symbool : 
 
U kunt uiteraard ook eigen notaties invoeren met de bordsoftware. 

 

 

 
 

Reset-knop 
 
Met deze knop wist u alle invoer en/of herstelt u de beginsituatie. 
 

 

 

Info-knop 
 
Roep een dialoogvenster op met beknopte informatie over de werking. 
Bij de duo-spelletjes klikt u hiervoor op de foto van Gerdie 
 

 

 

Sluit af knop 
 
Met deze knop sluit u de lopende simulatie af en keert u terug naar het keuzescherm. 

 

Het instelscherm bevindt zich altijd bovenaan. Het bevat de instelknoppen die normaliter door de 

leerkracht bediend worden. Het varieert naargelang het scherm. 

Bedieningsknoppen voor de leerlingen bevinden zich onderaan of rechts van de voorstelling. 
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