Les 2: Het werken met ideeën in het Schrijfblok
In deze les werkt u in het schrijfblok met het Superschema dat u in les 1 heeft gemaakt. U zult in deze
les het volgende leren:
•
•
•
•
•

Het openen van een Superschema in het Schrijfblok
Het werken met ideeën
Het veranderen van het uiterlijk van tekst
Het verbergen van lijntjespapier en het veranderen van de stijl van opsommingtekens
Het opslaan en het printen van uw Superschema en het publiceren van uw Superschema via
een tekstverwerkingsprogramma.

Het openen van een Superschema
1. Kies in het file menu voor Open.
‐of‐
Kies in het openingsvenster van Kidspiration voor Open a File.

2. Open de map waarin u de vorige les heeft opgeslagen.
3. Klik op de file die u heeft opgeslagen uit de vorige les en klik op Open.
Het wisselen naar het schrijfblok
Terwijl aan het werk was met de diagram in de vorige les, heeft Kidspiration een geschreven
Superschema voor u gemaakt met gebruik van de ideeën in uw Superschema.
•

Om uw ideeën in het schrijfblok te kunnen zien klikt u op de Ga naar Schrijfblok knop.

Uw ideeën zijn in het Schrijfblok al voor u georganiseerd waarbij uw hoofdonderwerp ‐ Dit ben ik‐ al
bovenaan de pagina staat en uw deelonderwerpen staan hieronder. Elk idee heeft zijn eigen stukje
gelinieerd papier beschikbaar en de symbolen die voor elk idee staan helpen beginnende lezers met
het ontwikkelen van woordbetekenissen.

Het toevoegen van een nieuw idee
U kunt in het Schrijfblok net zo makkelijk ideeën toevoegen als in het diagram.

1. Klik op de Voeg idee toe knop
in de werkbalk bovenaan het scherm.
2. Typ het woord Vader in het nieuwe idee.
Zo ziet uw Superschema er nu uit:

Het veranderen van het niveau van een idee
Er zijn meerdere manieren om ideeën te organiseren in het Schrijfblok. De Verplaats naar Links en
Verplaats naar Rechts knoppen die u kunt vinden op de werkbalk bovenin het scherm helpen u
hierbij.

•

Klik twee keer op de Verplaats naar Rechts knop
scherm.

Uw Superschema ziet er nu zo uit:

op de werkbalk bovenin het

Het veranderen van de volgorde van de ideeën
U kunt de volgorde van ideeën veranderen door te slepen.
1. Selecteer het Vader idee.
2. Ga met uw muis naar de linkerbovenkant van het idee. Als uw muispijl veranderd in een
handje sleept u het idee naar boven School.
Het idee blijft terwijl u sleept in zijn oorspronkelijke positie totdat u de muis loslaat. U kunt
de nieuwe locatie van het idee zien door de zwarte lijn te volgen. De rode puntjes geven het
niveau van het idee aan. Als het idee op de gewenste positie is laat u de muisknop los.
Uw Superschema ziet er nu zo uit:

Het toevoegen van notities aan ideeën
Notities zijn een goede manier om meer informatie toe te voegen aan uw idee. U kunt zoveel notities
toevoegen als u wenst.
•

Het notitie gedeelte bevind zich onder het idee. Klik in het notitie gedeelte van Dit ben ik en
typ Door Glenna.

U kunt bij elk idee notities toevoegen.

Het veranderen van het uiterlijk van de tekst
Het gereedschap dat u in de taakbalk onderaan het scherm kunt vinden gebruikt u voor het
aanpassen van de tekst in notities of ideeën.
1. Klik in het notitievak van Dit ben ik. Selecteer de woorden Door Glenna.
2. Als u de woorden dikgedrukt wilt weergeven dan klikt u op de Vetknop
scherm.
3. Selecteer het Dit ben ik idee.
Nu is de tekst Door Glenna dikgedrukt.

onderaan het

Het verbergen van lijntjespapier
Het verbergen van de lijntjes geeft het Superschema een professionelere uitstraling.
•

Om het lijntjespapier uit te schakelen klikt u op de Verberg Papier knop
onderaan het scherm.

in de taakbalk

Het Superschema ziet er nu zo uit:

Het veranderen van opsommingtekens
Zodra leerlingen verder gevorderd zijn biedt Kidspiration u de mogelijkheid om de afbeeldingen te
vervangen door andere opsommingtekens.
•

Om een opsommingteken te vervangen klikt u op de Opsommingtekensknop
op de
werkbalk onderaan het scherm totdat u het opsommingteken heeft gevonden dat u wilt
gebruiken.

Uw Superschema ziet er nu ongeveer zo uit:

Het opslaan van uw werk
Vergeet niet uw werk regelmatig op te slaan.
Ga naar het File menu en klik op Save.
Het printen van uw werk
U kunt uw werk ook printen in Kidspiration.
1. Ga naar het File menu en klik op Print.
2. In het print scherm klikt u op Print.
Het publiceren van uw werk met behulp van een tekstverwerkingsprogramma
Het Publiceergereedschap brengt Superschema’s die gemaakt zijn met behulp van het schrijfblok
vanuit Kidspiration over naar een tekstverwerkingsprogramma. Hier kunt u de laatste wijzigingen aan
uw Superschema aanbrengen.

1. Klik op de Publiceer knop
die u kunt vinden op de plaatjes werkbalk bovenin het
scherm.
2. Selecteer het gewenste tekstverwerkingsprogramma en klik op OK.
Als de computer is uitgerust met maar één tekstverwerkingsprogramma zal Kidspiration deze
automatisch selecteren.
Het geselecteerde tekstverwerkingsprogramma opent een nieuw document met daarin de
informatie die afkomstig is uit Kidspiration.
3. Klik in het File menu op Close om het tekstdocument te sluiten.

Het afsluiten van een Superschema en het terugkeren naar het openingsvenster van
Kidspiration
Gefeliciteerd! U heeft de tweede les volledig gedaan. Sluit deze les om door te gaan met les 3.
Om terug te gaan naar het openingsvenster van Kidspiration klikt u op de Ga naar het
openingsvenster knop.

Zodra u terug gaat naar het openingsvenster van Kidspiration wordt u gevraagd of u wijzigingen wilt
opslaan. Klik op Yes om uw wijzigingen op te slaan.

