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Maak kennis met AaBeeCee
Met de methode AaBeeCee leren kinderen omgaan met verschillende toepassingen op de
computer. Kinderen leren tekstverwerken, presentaties maken en nog veel meer. Einddoel is het
maken van een werkstuk.
Kinderen van groep 5 t/m 8 (3e t/m 6e leerjaar in België) kunnen dit programma volgen.
Leerlingen die AaBeeCee doorgewerkt hebben, zijn zo vaardig op pc of laptop dat zij daarvan veel
voordeel hebben in het vervolgonderwijs.
Vier goede redenen om voor AaBeeCee te kiezen:
• De theorie wordt uitgelegd in voor kinderen begrijpelijke instructiefilms.
• Elke les wordt afgesloten met een digitale toets.
• Dankzij de modulaire opbouw kan de school zelf bepalen welke onderdelen worden
aangeschaft en welke groepen de methode volgen.
• De resultaten kunt u volgen in de AaBeeCee Manager.
De hele methode is via internet beschikbaar en u hoeft niets te installeren. Ook de oefenbestanden
en docentenhandleidingen kunt u gratis downloaden.

Opbouw en inhoud
De methode AaBeeCee bestaat uit modules die leerlingen onafhankelijk van elkaar kunnen
doorlopen.
De volgende modules heeft Instruct beschikbaar:
1. Een stapje verder met de computer.
2. Tekstverwerken met Word (2 delen).
3. Presenteren met PowerPoint.
4. Rekenen met Excel.
5. Werkstukken maken met de computer.

Jean Beaulen (COS Computers op school)

“Ik ben zeer tevreden over het programma en vind dat het prima voldoet aan onze
einddoelen voor ict in het Primair Onderwijs. De leerlingen hebben het werken als zo
prettig ervaren, dat zij ook thuis aan de slag gingen. De benodigde handleidingen konden
we vrij van de site van Instruct downloaden.”
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Elke module bestaat uit de onderdelen:
• Kijken
een voorbeeld bekijken.
• Oefenen
de benodigde vaardigheden oefenen.
• Maken
het voorbeeld zelf maken.
• Toetsen
een digitale toets maken.
• Opdracht een aantal extra opdrachten maken over het geleerde.
Voor het werken met AaBeeCee heeft u het volgende nodig:
• De schoollicentie voor de AaBeeCee Manager.
• Per module een schoollicentie.

Inzetbaarheid
AaBeeCee bestaat uit basis en extra modules. In de basismodules leren kinderen vaardigheden die
nodig zijn om werkstukken voor te bereiden en te maken. In de extra modules oefenen ze
vaardigheden die nodig zijn bij het maken van presentaties of het rekenen met Excel.
In de module “Een stapje verder met de computer” leren leerlingen algemene vaardigheden en
een stukje bestandsbeheer. Daarnaast worden de tekengereedschappen van Paint behandeld. Deze
vaardigheden hebben ze bij de andere modules nodig. De inhoud van de andere modules spreekt
voor zich.
Hieronder hebben we aangegeven welke modules de basis vormen en welke extra modules u kunt
gebruiken. Het aantal uur geeft aan hoeveel uur een leerling gemiddeld nodig heeft om de module
door te werken:

Basis modules
- Een stapje verder met de computer

6 uur

- Tekstverwerken met Word deel 1

6 uur

- Tekstverwerken met Word deel 2

6 uur

- Werkstukken maken met de computer

8 uur

Extra modules
- Presenteren met PowerPoint

6 uur

- Rekenen met Excel

8 uur
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Leerlijnen
Door de modulaire opbouw van AaBeeCee kunt u de methode flexibel inzetten. Afhankelijk van de
groep waarin u wilt starten, adviseren wij de volgende leerlijnen:

Groep 6 starten (België: leerjaar 4)
6

Een stapje verder

Word deel 1

7

Word deel 2

Werkstukken maken

8

PowerPoint

Excel

Groep 6 starten (België: leerjaar 4) Deze leerlijn bevelen wij aan.
6

Een stapje verder

Word deel 1

Word deel 2

7

Werkstukken maken

Excel

PowerPoint

Groep 7 starten (België: leerjaar 5)
7

Een stapje verder

Word deel 1

Word deel 2

8

Werkstukken maken

Excel

PowerPoint

Groep 8 starten (België: leerjaar 6)
7

Word deel 1

Word deel 2

Werkstukken maken

Excel/PowerPoint
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Voor de leerkracht
Voor de leerkracht is er de AaBeeCee Manager. In de manager omgeving kan de leerkracht onder
andere:
• Groepen aanmaken en leerlingen toevoegen.
• Moduleversies kiezen.
• Toetsresultaten opvragen.
• Voortgang bekijken.
• Certificaten afdrukken.
De vorderingen van een groep verschijnen overzichtelijk op het beeldscherm:

Resultaatoverzicht per groep
In het onderdeel Toetsen kunt u per toets de benodigde tijd en een slagingspercentage instellen.
Dit bepaalt wanneer een leerling door kan naar een volgende les.
Vervolgens kunt u per leerling de details opvragen. U ziet dan hoelang een leerling geoefend heeft
en met welke resultaten:

Resultaten per leerling bekijken
In de AaBeeCee Manager kunt u instellen met welke Windows- en Office-versie gewerkt wordt. Dat
maakt de methode uiterst flexibel.
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Prijzen AaBeeCee
Titel

Auteur

AaBeeCee Manager (noodzakelijk)
Een stapje verder met de computer
Tekstverwerken met Word, deel 1
Tekstverwerken met Word, deel 2
Rekenen met Excel
Werkstukken maken met de computer

ISBN

Prijs €

978-90-460-0248-3
Wim Dommerholt
Wim Dommerholt
Wim Dommerholt
Wim Dommerholt
Wim Dommerholt

978-90-460-0120-2
978-90-460-0119-6
978-90-460-0118-9
978-90-460-0319-0
978-90-460-0115-8

Voor de gewenste onderdelen dient een school-/netwerklicentie te worden afgesloten:
- Schoolgrootte < 100 lln.
- Schoolgrootte  100 lln. < 200 lln.
- Schoolgrootte  200 lln.

62,50
72,50
82,50

Abonnementsvoorwaarden
• Het abonnement geldt voor de locatie(s) waarvoor het abonnement is afgesloten.
• Het aantal leerlingen geldt per 01-10 (ingangsdatum).
• Het abonnement wordt afgesloten voor 12 maanden, daarna wordt het automatisch met een
jaar verlengd (op basis van de meest recente gegevens op de teldatum).
• De opzegtermijn is 1 kalendermaand.
• Gratis updates tijdens abonnementsperiode (verbeteringen, uitbreidingen, nieuwe Officeversies enzovoort).

Hoe te bestellen?
• De manager en modules van AaBeeCee zijn te bestellen via de webshop op www.instruct.nl.
• De benodigde ondersteunende materialen, zoals oefenbestanden en docentenhandleidingen
zijn voor iedereen gratis te downloaden via de website.

Testomgeving
• U kunt AabeeCee uitproberen via de testomgeving via www.aabeecee.nl/testomgeving.
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