Hoe gebruik je het Levend Water Digibord?
Inloggen
Ga naar http://www.bijbelonderwijs.nl/digibord

 Typ gebruikersnaam en wachtwoord
 Klik op inloggen

Na het inloggen kun je kiezen uit de verschillende jaargroepen. De laatst bezochte locatie is
groen gekleurd.
 Kies de gewenste groep

Binnen de jaargroepen kun je kiezen uit 40 hoofdstukken.

 Kies de gewenste week
Elke week bevat alle elementen die bij één van de drie vertellingen of de verwerking zijn te
gebruiken. Je bepaalt zelf wat bij welke vertelling of lesonderdeel op het digibord getoond
wordt.
Week 2 van Groep 7 ziet er zo uit:

Beschikbaar materiaal voor wekelijks gebruik
Zwarte balk
De zwarte balk boven in het scherm geeft toegang tot:
 Introductie
De Introductie van het thema met algemene informatie, de doelstellingen en
liedsuggesties.
 1, 2 en 3
Achtergrondinformatie, tips en aanwijzingen bij de vertellingen bij elk verhaal. Elke
week bevat in drie vertellingen. Bij de groepsthema’s is één van de vertellingen een
schaduwverhaal. Ook is gemakkelijk door te klikken naar de letterlijke tekst in de
NBV.
 Leestekst
Indien beschikbaar zijn de leesteksten uit de lesboeken (methode 2005) opgenomen
onder deze link.
 Verwerking
Onder verwerking zijn de werkbladen en ingevulde werkbladen te vinden. Deze
kunnen op het digibord ook vertoond worden, net als de werkbladen met ingevulde
vragen. Verder kunt u hier een dyslexieversie van het werkblad downloaden. Bij
sommige lessen worden hier nog aanvullende vragen aangeboden bijv. voor het
groepsgesprek of als verdiepingsopdrachten. Onder het kopje ‘werkbladen’
hieronder vind je meer praktische tips.

Scherm
Het grootste deel van het scherm wordt gevuld met een plaat, foto of een tekstminiatuur
(vraag, weetje, dichterbij‐vraag, kadertekst of memootje).
Met het grijze pijltje kan de onderste balk in het scherm geminimaliseerd worden.

Onderste balk
In de onderste balk in het scherm staan verschillende soorten lesmateriaal:
Illustraties
Bij ieder Bijbelverhaal is tenminste een plaat als ondersteuning bij de bijbelvertelling. Vaak
zijn er meer en is ook ander beeldmateriaal aanwezig, zoals kaartjes en foto’s.
Wil je ander beeldmateriaal gebruiken, dan kun je in de zoekbalk hier een zoekterm typen
om plaatjes of foto’s uit andere lessen en groepen op te roepen.

Tekstminiaturen
Memootje: Het memootje is de Bijbeltekst die deze week op het werkblad staat. De kinderen
kunnen deze tekst leren. Het memootje is er ook voor de HSV.

Dichterbij‐vraag: Deze vraag brengt het thema van de week dichterbij de leerlingen. Voor

groep 4 tot en met 8 is er elke week een 'dichterbij‐vraag'.

Tijdlijn: te vinden vanaf groep 6.

Wist‐je dat: Een weetje bij het onderwerp van een les.

Vraag: Een inhoudelijke vraag bij het onderwerp van de les. Voor groep 4 tot en met 6 is er

één vraag bij één van de vertellingen in een week, voor groep 7 en 8 is er bij elke vertelling
een vraag.

Filmpjes
In het Levend Water Digibord zijn filmpjes opgenomen die zijn te herkennen aan het
onderstaand icoontje.

Icoontjes
Rechts bovenin de balk staan icoontjes. Door op één van de icoontjes te klikken, worden
alleen de betreffende tekstminiaturen getoond.

Werkbladen
 Per week kun je het werkblad uit printen. De werkbladen zijn ook als papieren
werkboek te bestellen in de webshop
http://www.bijbelonderwijs.nl/webshop/levendwater/
 Elke week heeft één (groep 3 en 4) of twee werkbladen (groep 5‐8). Vanaf groep 4
staan er samenvattingen van de vertellingen en een memootje op het werkblad.
 De samenvattingen kunnen gebruikt worden als terugblik op de vertellingen. Ook
kunnen belangrijke woorden of zinnen onderstreept of gemarkeerd worden. In de
groep kun je er vragen over stellen, maar natuurlijk is het ook mogelijk de
samenvattingen mee te geven als huiswerk. De leerkracht kan dan een aantal vragen
formuleren naar aanleiding van de samenvatting.
 De memootjes kunnen elke dag getoond worden op het digibord en gezamenlijk
worden opgezegd. Ook is het mogelijk deze memootjes uit het hoofd te laten leren.

 De tweede bladzijde van het werkblad (groep 5 tot en met 8) bevat opdrachten die in
de groep, maar ook thuis gemaakt kunnen worden. Soms wordt er expliciet gevraagd
om bijvoorbeeld een ouder vragen te stellen en de antwoorden te noteren. Het
merendeel van de opdrachten zijn verwerkingsopdrachten bij de gehouden
vertellingen.
 Waar relevant, is van een werkblad een ingevuld exemplaar (als leidraad) op de site
aanwezig.
 Bij de hoofdstukken die horen bij de Schoolthema’s (36‐40) zijn meerdere
groepsopdrachten beschikbaar. Deze opdrachten kunnen natuurlijk op andere
momenten dan de Bijbelles in de groep gemaakt worden.

