
DIGIBORDLES 2010                    

WEDSTRIJDREGLEMENT 

Rust, geniet, denk, werk en win een digitaal bord!  

KlasCement,  SMART en Dialog dagen je uit! 

Wil jij het nieuwe schooljaar starten met een digitaal 

bord, met een documentencamera of met een voting 

systeem? Heb jij in de vakantie tijd om die 

schitterende les die je al lang plande nu eindelijk eens 

in alle rust te ontwerpen? Wil je dit op andere manier 

proberen? Via een prachtige presentatie of via de 

software van je digitale bord? 

Geef ons één dag van je welverdiende vakantie en 

maak kans op een schitterende prijs!!!! 

1.1 KlasCement 

 
KlasCement is de Vlaamse educatieve portaalsite. We bouwen samen met 
leerkrachten een klassement uit vol waardevol lesmateriaal.  
De fundamenten van KlasCement werden gelegd in mei 1998. Intussen is de 
site gegroeid tot het vertrekpunt voor vele leerkrachten uit Vlaanderen én 
Nederland en zijn er verschillende bouwstenen voor het delen van 
lesmateriaal.  
Het cement wordt gevormd door enthousiaste leerkrachten en studenten. Zij 
zorgen voor cursussen, lesbladen, presentaties, video’s, foto’s, oefeningen, 

software, sites ... gemaakt door en voor leerkrachten (in spe). Zo groeit KlasCement tot een heus 
bouwwerk met onderwijsnieuws, een educatieve databank en een zoekrobot. In het gebouw 
brengen we alle gebruikers samen via de ledenlijst en de persoonlijke profielen.  
Bij de leden is de meerderheid ‘aannemer’, maar er zijn gelukkig ook duizenden aangevers van 
lesinhoud. Leden kunnen via KlasCement hun eigen site met lesmateriaal vullen. Het onderwijsforum 
vormt hun praatbarak. De gedetacheerde leerkrachten en vrijwilligers die het geheel coördineren, 
zijn de architecten van dit initiatief. Zij promoten de site, stimuleren samenwerking, netwerken, 
houden contact met gebruikers en toetsen het geleverde materiaal aan een lastenboek met 
kwaliteitscriteria volgens internationale standaarden.  
Meer info op http://www.klascement.net/info/ 

1.2 Partner: SMART  

Bij SMART beschouwen we onze missie als volbracht wanneer we 

ertoe kunnen bijdragen dat kinderen hun schoolplicht ervaren als een 

recht om te leren. We anticiperen dan ook op de nieuwe trends met 

wat we i³ leeromgevingen hebben gedoopt. Leerplaatsen die honderd 

http://www.klascement.net/info/
http://www.klascement.be/
http://www.smartboard.nl/


procent klaar zijn  voor het geven van inspirerende lessen dankzij de integratie met de modernste 

interactieve technologieën. Ons meubilair leent zich hier bij uitstek toe: het is comfortabel, 

polyvalent inzetbaar, verplaatsbaar, onderhoudsvriendelijk en gemakkelijk individueel aanpasbaar. 

De SMART Boards in ons gamma hoeven uiteraard niet meer te worden voorgesteld, maar ook de 

andere interactieve producten van SMART Technologies dragen we hoog in het vaandel. Onze 

gemotiveerde en gecertificeerde SMART Trainers bieden u ongeacht uw kennisniveau de juiste 

begeleiding  om deze interactieve leeromgevingen optimaal te benutten, zodat niets een 

inspirerende kennisuitwisseling in de weg staat! 

1.3 Partner: Dialog 

Dialog verandert de manier waarop de wereld les geeft en 
leert. 

Iedereen geeft uiteindelijk op zijn of haar eigen manier les. 
Dat maakt het onderwijs ook zo boeiend. Natuurlijk wilt u dan 

zelf bepalen hoe en met welke middelen u les geeft. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.  U laat 
uzelf of uw leerlingen toch niet in een keurslijf stoppen? De benadering van Dialog met Interwrite 
Learning™ is dan precies wat u zoekt. 

Onze filosofie is kort en krachtig: wij zijn geen leraren en bepalen dus ook niet uw lesstof! Dagelijks 
bieden wij leraren wereldwijd wel op maat gesneden interactieve onderwijs oplossingen zoals: 

 de Interwrite DUAL digiborden; 

 de Interwrite MOBI, het draagbare digitaal bord; 

 de Interwrite CPS IR en PULSE, onze voting systemen met leerlingvolgsysteem; 

 audio systemen, van kleine draagbare systemen tot het inrichten van grote aula’s; 

 projectiesystemen; 

 conferentiesystemen. 

Hierbij gaan wij uit van een maximale flexibiliteit in leermiddelen, die perfect bij uw eigen manier van 
lesgeven passen. Neem nu de interactieve Interwrite™ Workspace software. Deze werkt 
onafhankelijk van welke onderwijs- of presentatiemethode ook. Gratis meegeleverd bij alle 
Interwrite Learning™ producten.  

Dialog biedt u ook tal van opleidingen aan waar we het ‘samen op stap’ principe hanteren. Elke 
training is gefocust op het overbrengen van leerstof op een zo boeiend en interactief mogelijke 
manier. Het kind blijft centraal staan! 
Ontdek nu zelf het gebruiksgemak van de beproefde Interwrite Learning™ onderwijsoplossingen. 
Ervaar direct wat Interwrite Learning™ ook voor uw school kan betekenen. Onze slogan is 
internationaal niet voor niks: “Simple Solutions. Real Results.” 

1.4 Lesidee 

Alle uitgewerkte lessen zijn welkom op voorwaarde dat ze voldoen aan de normen van het 

wedstrijdreglement ( vanaf  punt 1.5) 

 

 

 

http://www.dialog.be/nl/scholen/home?context=school


1.5 Wie kan deelnemen? 

Iedere leerkracht,  verbonden aan een Vlaamse school voor basisonderwijs, buitengewoon 

basisonderwijs, secundair onderwijs, buitengewoon secundair onderwijs en het deeltijds 

kunstonderwijs mag deelnemen in naam van zijn/haar school. M.a.w. als een leerkracht wint, is het 

de school die de prijs in ontvangst neemt. 

Een school kan, ongeacht één of meerdere vestigingsplaatsen, slechts één prijs winnen. 

Volgende personen en hun familieleden tot de 2de graad kunnen niet deelnemen aan de  
wedstrijd: 

 Vaste medewerkers van KlasCement  

 Personeelsleden SMART en Dialog 

 Leden van de jury  
 

1.6 Wedstrijdcategorieën 

Categorie 1: Starters 

Met starters bedoelen we specifiek scholen die GEEN digitaal bord in hun bezit hebben. 

Categorie 2: Gevorderden 

Met gevorderden bedoelen we specifiek scholen die EEN OF MEER digitale borden in hun bezit 

hebben.  

OPGELET 

 De categorie van deelname wordt bepaald op de datum van de start van de jurering, nl.  1 

oktober 2010. Wie op die datum geen digibord heeft, valt onder categorie A.  

 Deelnemende leerkrachten/scholen geven bij deelname aan de wedstrijd de organisatoren 

het recht dit te controleren bij twijfel. 

1.7 Vorm van het lesmateriaal 

Categorie 1: Starters 

 Scholen zonder digitaal bord kunnen hun les uitwerken in twee vormen: 

  Vorm 1:  Een presentatie 

o Met presentatie bedoelen we specifiek lesmateriaal in de vorm van Microsoft Office 

Powerpoint, Open Office Impress,  Apple Keynote, ……… 

 Vorm 2:  Een les ontworpen naar keuze met de software eigen aan het SMART Board 

(extensie .notebook) of het Interwrite Board (extensie .gwb). 

o INTERWRITE Board: 

 Via de onderstaande link vind je een link en een stappenplan om de software 

te downloaden en te installeren . 

 
o SMART Board:   

http://www.klascement.net/nieuwsbrief/kc/digiborden/stappenplaninterwrite.pdf


 Via de onderstaande link kan er een dertig  dagen geldige demoversie van de 

Notebook-software bekomen worden, mits registratie.  

 
 

 Er is eveneens een sjabloon beschikbaar voor de startpagina van de les. Te 

vinden via onderstaande link. 

http://bit.ly/sjabloonstartpagina  

 De ingezonden lessen kunnen steeds bekeken worden via een online viewer. 

http://express.smarttech.com/# 

Categorie 2: Gevorderden 

 Scholen met  één of meer digitale borden  werken hun les uit in de software eigen aan het 

Smart Board (extensie .notebook) of het Interwrite Board (extensie.gwb). 

1.8 Regels waaraan lesmateriaal moet voldoen 

 Enkel nieuw lesmateriaal mag ingediend worden. 

 Bestaand lesmateriaal op KlasCement of materiaal elders online aangeboden wordt niet in 

aanmerking genomen voor deze wedstrijd. 

 Lesmateriaal houdt rekening met auteursrechten: 

o Geen afbeeldingen of scans  uit leermethodes, geen afbeeldingen met copyright (bv. 
Stripfiguren,….) 

o Geen leerstof overnemen uit leermethodes 
o Steeds een duidelijke bronvermelding 

 

1.9 Hoe het materiaal indienen? 

 

De leerkracht dient zijn/haar materiaal in via 

DIGIBORDLESSEN.BE en dit via START > Toevoegen. Kies Docs 

en klik op Uitgebreid.  

 Of rechtstreeks via deze link: http://bit.ly/uitgebreidtoevoegen   

 Let op! Je moet geregistreerd en aangemeld zijn!! Meer info over registreren vind je via 

http://bit.ly/registrerenbijKlasCement 

 De leerkracht vult de vereiste velden in iedere stap van het stappenplan nauwkeurig in. 

Gebruik de infoknoppen om meer informatie te bekomen. 

 Belangrijk: Bij stap 3 in het veld Opladen naar KC kan je meerdere documenten uploaden. 

 BELANGRIJK! VERPLICHT! De leerkracht dient de les in onder vorm van een Creative 

Commons licentie. Dit gebeurt in stap vier in het vak Creative Commons met de volgende 

voorwaarden: 

o Ja / Nee / Ja, op voorwaarde dat men het afgeleide werk onder dezelfde licentie 

verspreidt 

http://bit.ly/sjabloonstartpagina
http://express.smarttech.com/
http://www.digibordlessen.be/
http://bit.ly/uitgebreidtoevoegen
http://bit.ly/registrerenbijKlasCement
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Download+Software
http://www.digibordlessen.be/


 BELANGRIJK! VERPLICHT! De leerkracht vermeldt bij stap 4 in het vak  Opmerkingen 

van/voor inzender specifiek de onderstaande gegevens in:  

o vermelding “DIGIBORDENWEDSTRIJD” 

o gegevens van de school in wiens naam hij/zij deelneemt 

 

1.10 Planning van de wedstrijd 

Duur van wedstrijd:  21 juni 2010 tot 30 september 2010  
Jurering: vanaf 1 oktober 2010  
Bekendmaking van de winnaars:  Eind Oktober 2010 

1.10 Jury 

De jury bestaat uit een aantal medewerkers van KlasCement, SMART en Dialog, aangevuld met 
deskundigen uit het onderwijsveld. De juryleden beslissen in eer en geweten. Tegen de beslissing van 
de jury is geen beroep mogelijk. De scores van de deelnemers en de winnaars worden niet openbaar 
gemaakt. Er wordt over de beslissingen van de jury niet gecommuniceerd. 
 
Criteria die voor de jury een pluspunt kunnen betekenen bij de jurering: 
 

 Is de les vergezeld van een uitvoerig lesplan met vermelding naar eindtermen, ICT-
eindtermen, enz…? 

 In welke mate is er echt gebruik gemaakt van rechtenvrij materiaal en zijn de 
bronvermeldingen voldoende aanwezig? 

 Staat de leerling centraal in de les en is hij/zij actief betrokken in de les? 

 In welke mate verandert de les het traditionele klassenmanagement? 

 Is er een brede implementatie: meerdere leergebieden en domeinen? 

 Brede veld: informatie, communicatie, hulpmiddel bij onderwijs- en leeractiviteiten, 
zorgbreedte/gelijke onderwijskansen  

 

1.11 Prijzen 

 
Categorie 1: Starters 

 SMART:  SMART Board 680  

 
 DIALOG: Interwrite MOBI (draagbaar digitaal bord) en een 32-delig Interwrite CPS IR voting 

systeem 

  

Categorie 2: Gevorderden 

 SMART :  SMART Document Camera  en 15 Notebook SE Bracelets 

    
 

 DIALOG: Interwrite MOBI (draagbaar digitaal bord) en een 32-delig Interwrite CPS IR voting 
systeem (info zie categorie 1) 

 

http://www.smartboard.nl/nl/producten/smart-boardtrade/opzicht/smart-board-600.php
http://www.einstruction.nl/interwrite_mobi.php
http://www.einstruction.nl/cps-ir.php
http://www.smartboard.nl/nl/producten/smart-document-camera.php
http://www.smarttech.com/us/Solutions/Education+Solutions/Products+for+education/Software/SMART+Notebook+collaborative+learning+software/SMART+Notebook+SE+collaborative+learning+software


1.12  Uitsluitingscriteria  

 

 Commerciële en/of winstgevende bedoelingen  

 Kwetsend voor bepaalde groepen in de samenleving  

 Wervend karakter  
 

1. 13 Varia 

 KlasCement en partners behouden het recht om de wedstrijd te verlengen. 

 KlasCement en partners behouden het recht om de wedstrijd te annuleren bij te weinig 

inzendingen. 

 Wie deelneemt aan de wedstrijd, gaat ermee akkoord open te staan voor nieuws van 

partners van deze wedstrijd, waarbij de partners een privacy policy onderschrijven. Je kan 

een nieuwsbrief ontvangen van de partners SMART en Dialog, met uitschrijfmogelijkheid. 


