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ICT & computertaal

ICT = Informatie en Communicatie Technologie. 

Dus computers, smartphones en tablets, maar ook software en apps. 

Is dat nog Nederlands ??? 

Haha nee. Er zitten veel Engelse woorden in de Nederlandse taal he !  

Wij nemen het Engelse woord en gebruiken dan wel de Nederlandse taalregels. 

We kunnen veel doen met ICT: downloaden, e-mailen, appen, instagrammen of 

facebooken en ook bestellen bij webwinkels of iets googelen (zoeken met Google). 

Best handig, zeker in Coronatijden.  

Ik zit nu wel érg veel achter de computer, omdat we thuis moeten blijven. 

Ook vind ik het leuk om computerspelletjes te spelen op mijn Ipad, en te whatsappen 

met familie op mijn telefoon.  

Hoeveel uur per dag ben jij online?  

En wat doe je dan graag?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 



Werkwoorden 

De Engelse werkwoorden met Nederlandse taal regels: 

Laden  

ik laad  

jij laadt  

hij laadt  

wij / zij laden   

ik laadde  

wij laadden  

ik heb geladen 

wij hebben geladen 

Downloaden 

ik download  

jij _____________ 

hij _____________ 

wij _____________ 

ik downloadde  

wij _______________ 

ik heb gedownload   

wij ________________ 

Veiligheid 

Niet alles is leuk bij ICT: je moet ook goed op je veiligheid letten. 

Als je daar meer van wil weten, kijk dan eens op www.oefenen.nl 

Kies Computer & Internet. Daar vind je een Klik & Tik Veilig online. 

Dit is een gratis oefenprogramma met uitleg over veilig Internetten. 

http://www.oefenen.nl/
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Instagram 
Het sociale media platform Instagram krijgt een functie die moet voorkomen dat 
gebruikers mogelijk beledigende berichten bekijken. Dit gebeurt door 
aanstootgevende woorden, zinnen en emoji's te filteren, schrijft Instagram woensdag 
in een blogpost. 

Moederbedrijf Facebook bevestigt in gesprek met NU.nl dat de functie in de loop van 
de komende maanden ook in Nederland wordt uitgerold. 
Het filter kan worden aan- en uitgezet in de privacy instellingen. Daarnaast hebben 
gebruikers de mogelijkheid om zelf aan te geven welke woorden, zinnen of emoji's zij 
willen vermijden. Persoonlijke berichten die geblokkeerde woorden bevatten, komen 
in een apart mapje terecht; gebruikers kunnen vervolgens zelf beslissen of ze het 
bericht willen openen of niet. 

Moeilijke woorden: 
krijgt een functie  krijgt een nieuwe mogelijkheid, je kunt méér doen 
voorkomen zorgen dat iets niet gebeurt 
beledigend bericht een bericht dat jou pijn doet en verdrietig of boos maakt 
filteren goede dingen blijven staan, de slechte worden verwijderd 
bevestigen zeggen dat het zo is, het is waar, het gaat gebeuren 
aanstootgevend iets waar je je aan ergert, en waar je erg boos van wordt 
vermijden zorgen dat je nare berichten niet kunt zien 
blokkeren berichten die gestopt worden, ze worden tegengehouden 
beslissen besluiten, zelf kiezen of je dat bericht wil zien of niet 

Invul oefening 

Kies wat jij vindt. Je hoeft niet alle woorden te gebruiken!   

googelen – downloaden -  e-mailen – skypen - appen  -  netflixen – intypen – 

zoomen – tiktokken – instagrammen – facebooken -  

Voor mijn werk moet ik veel ___________________ 

In mijn vriendengroep _______________we iedere dag  

Ik vind het heerlijk om ’s avonds op de bank lekker te ______________ 

Bij het _________________ van je wachtwoord moet je goed opletten 

Voor contact met mijn familie is  _____________ of _____________ handig 

Voor het zoeken van informatie kun je ___________________ 

Als je een mooie foto hebt gemaakt dan kun je ________________ 

Er zijn veel leuke gratis games die je kunt ________________ 

http://www.nu.nl/
https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-tools-to-protect-our-community-from-abuse


Nog een paar werkwoorden 

delen   mailen 

ik deel ik _______________ 

hij deelt hij ______________ 

ik deelde ik ________________ 

wij deelden  wij _______________ 

ik heb gedeeld wij _______________ 

happen appen 

ik hap ik app

hij hapt hij ________________ 

wij happen wij ________________ 

ik hapte ik _________________ 

wij hapten wij ________________ 

ik heb gehapt ik _________________



Liedje 

Bart Peeters - Smartphone - YouTube 

Het is om zeep — ik kocht een smartphone Het is gebeurd 
En doe alsof ik een blits leven heb blits : flitsend, interessant 
Want dat hoort zo bij een smartphone 
Maar mijn leven was nog nooit zo nep nep = niet echt 

Een smartphone zeggen ze is een handig ding 
Maar ik voel mezelf een ellendeling 
Ik blijf selfies op mijn Facebook zwieren 
En ik post filmpjes van dieren 

Want zonder volgers loopt je leven mank mank = niet goed kunnen lopen 
Ik fotografeer dat we gaan eten 
En dan nog een foto van de drank 
En dan nog meer foto’s van het eten 

Het is om zeep ik kocht een smartphone 
En doe alsof ik een blits leven heb 
Want dat hoort zo bij een smartphone 
Maar mijn leven was nog nooit zo nep 

Ik Snapchat dat het leven swingend is 
En andere onzin die nooit dringend is dringend = belangrijk, het moet nu ! 
Ik Instagram dat ik gelukkig ben 
Dat ik alleen maar toffe mensen ken tof = leuk, gezellig 
Maar weet dat dat dus een 
Absolute dikke vette leugen is leugen = niet waar, als je liegt 

Dat ik de telefoons van vroeger mis 
Telefoons waren zware apparatuur 
Hingen vast, puur natuur 
Met dikke draden aan de muur 

Ik weet ondertussen ook wat Tinder is 
Je leeftijd vormt daar echt geen hindernis hindernis: iets wat je tegen houdt 
Op Tinder wordt gelogen en verdraaid verdraaid : niet helemaal waar 
Hopende dat je niet wordt weggeswipet 

Waardoor je plotsklaps aan het Skypen bent plotsklaps = ineens 
Met iemand die je dus totaal niet kent 
Ik had eerst niet door dat het een del was del = ordinair meisje, niet netjes 
Ze vroeg me of ik Bart Kaëll was 

Hij had niet door dat het een del was 
Hij had niet door dat het een del was 
Toen bleek al gauw dat ze het wel was 
Ze vroeg hem of hij Bart Kaëll was 

Het is om zeep — ik kocht een smartphone 
En doe alsof ik een blits leven heb 

https://www.youtube.com/watch?v=O4MD4zf4J88


Want dat hoort zo bij een smartphone 
Want het geluk dat is gewoon een app 

Just for fun 

Vengaboys - Cheekah Bow Bow (That Computer Song) - YouTube 

KIDS REACT TO OLD COMPUTERS - YouTube 

Tot de volgende keer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9ikLYQSWc
https://www.youtube.com/watch?v=PF7EpEnglgk

