
Huidige situatie - schoolvisie    
Montessorischool Klimop is een publieke, katholieke school in het centrum van de stad 
Gent. Onze schoolpopulatie is divers. De verhouding ligt ongeveer op 40% - 60% 
(autochtoon - allochtone roots). We zijn een school die zich baseert op de pedagogie van 
Maria Montessori. Gelijkwaardigheid, respect en interesse in de wereld staan centraal. 
We focussen op zelfstandigheid. Het motto van de school is ‘Help me het zelf te doen’. Ipads 
integreren we sinds 2012 om creativiteit, vakoverschrijdend leren, samenwerking en coding  
aan te leren. Vermits we werken zonder punten, documenteren we het leerproces van elk 
kind aan de hand van een digitaal portfolio Seesaw. Zo bouwen we aan een visueel 
portfolio van 2,5 tot 12 jaar. Dat is uniek! 
 
Tijdslijn iPad-project 

Visie rond technologie  
1. Teamwork 

Een duurzame implementatie van  nieuwe technologieën en 
innovatie start met een gedreven team van leerkrachten dat 
vernieuwingen verwelkomt en uitprobeert. 
Aan de hand van nascholingen, prikkelsessies, kerngroepen ICT 
en  de Apple Teacher badges, werken we aan de 
professionaliteit en expertise van onze leerkrachten.  We 
vinden het belangrijk om het team goed te ondersteunen met 
heel concrete ideeën en duidelijke leerlijnen. 
 
 
 2. Toegankelijkheid 

We gebruiken  heel wat functies die standaard op de iPad staan 
om leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces. Zo is er de 
voorleesfunctie en de microfoon op het toetsenbord. Zo 
ondersteunen we onze anderstalige kinderen, maar ook 
kinderen met specifieke onderwijsnoden. 
Ook het toevoegen van audio aan teksten in een meerwaarde. 
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 Hoe meten we succes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 . Creativiteit stimuleren 

We gebruiken de Apple apps Keynote, Pages, Clips, iMovie 
en Garageband om de creativiteit te stimuleren bij kinderen. 
We doen vaak vakoverschrijdende projecten rond actualiteit, 
muzische opvoeding of wereldoriëntatie. We gebruiken beeld, 
geluid, kleur en vorm. 
 
De nieuwsbrief naar ouders wordt gemaakt door de directie in 
Pages. 

 4. Innovatie met coding en AR 
 
Onze leerlijn Coding start met apps als CodeSpark en Tynker 
in het begin van de lagere school, maar eindigt met Swift 
Playgrounds en app prototypes in de derde graad. 

Ook AR wordt geïntegreerd bij wetenschappelijke thema’s. 
(Vulkanen, menselijk lichaam, de aarde, ruimtevaart) 

 5. Connectie met de buitenwereld 

De iPad is ook een venster op de wereld. Hij brengt ons in 
klaslokalen in andere landen of gaat mee op uitstap in de 
natuur.  
We gebruiken Factime, maar ook de gewone camera functie 
en de markeertools om ons leren te documenteren.
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Garageband  in 6e lj

Swift Playgrounds in 5e en 6e ljAugmented Reality 

Keynote in 3e en 4e lj 

Camara vanaf kleuterklas Facetime 

We meten het 
aantal aangemaakte 
digitale activiteiten 
door onze 
klasleerkrachten.
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vooruitgang van 
leerlingen bij digitale 
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We monitoren de ouderbetrokkenheid bij 
het portfolio van elk kind in de 
kleuterklas en lagere school. 

 Hoe gaan we verder?
Blijven inzetten op professionaliseren van 
leerkrachten aan de hand van het Apple Teacher 
programma + ICT-kernteam als 
aanspreekpunten.

STEM-leerlijn bestendigen in het curriculum en 
alle innovaties en veranderingen mee opvolgen 
rond Coding en Augmented Reality, maar ook 
apps rond wetenschap/techniek.

Focus op creativiteit in muzische opvoeding door 
multimediale projecten op te zetten rond 
stopmotion, film, fotografie, green screen en 
audio.

Clips filmpje met uitleg 
https://tinyurl.com/48xkm8en

Praktijkvoorbeelden uit de school  
STEM, creativiteit  

en connectie met de buitenwereld 
https://tinyurl.com/fj653r52
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