
 1. Algemene uitleg 
 

• Op het bureaublad vind je het pictogram van fundels,  ,dubbelklik 
hierop. 

• Fundels opent de catalogus van alle prentenboeken.  Dit vraagt wat tijd, want 
alle boeken openen is een groot bestand (open fundels tijdens een pauze).  Als 
er onder het boek een groen vakje staat met 'starten', kan je onmiddellijk het 
boek openen.  Staat er een blauw vakje met 'downloaden', dan moet je hierop 
eerst klikken om te downloaden en daarna te kunnen openen.  Download eerst 
de boeken die je wilt gebruiken, want dit vraagt wat tijd. Eens een boek 
gedownload is, kan je het altijd onmiddellijk gebruiken. 

 
• Als je op een boekje klikt, krijg je de korte inhoud en de leeftijd waarvoor het 

boek geschikt is. 
• Als je op 'starten' klikt begint het verhaal.   
• Klik je onderaan op het symbool van fundels, dan krijg je een overzicht van alle 

doehoeken 
1 terug naar het overzicht boeken  
2 het digitaal verhaal (verhaal wordt verteld met bewegende beelden)      
3 het verhaal in boekvorm(verhaal wordt verteld, de prenten uit het boek zijn te zien)      
4 filmpje maken (maak je eigen bewegend verhaal en spreek zelf tekst in) 
5 doehoeken (verschillende spelletjes op 3 niveaus) 
6 kleurplaten (kleur prenten in op de computer of teken zelf iets op de computer) 

7 werkblaadjes om te printen (kies uit knutselideeën of 
kleurprenten) 
 

8 instellingen (om bijvoorbeeld de taal aan te passen) 

Werken met fundels



 2. Instellingen: Fundels in andere talen 
 Je kan in verschillende boeken (niet elk boek) een andere taal gebruiken  
(Frans, Turks).  

• open een boekje 
• klik op instellingen         
• je krijgt dit overzicht: 

 
hier kan je aan-of uitvinken wat 
je nodig hebt.  Bij de talen kan 
je kiezen voor Nederlands 
(België, Frans en Turks).  Als je 
de instellingen aangepast hebt, 
klik je bovenaan rechts op het 
kruisje. 

 

 3. De verschillende 
doehoeken 

Elk boek heeft verschillende spelletjes op 3 niveaus: groen makkelijk (jongste 
kleuters), oranje iets moeilijker, rood moeilijk (oudste kleuters).  Kies het passende 

kleur.  
Je krijgt nu verschillende spelletjes te zien.  Elk boek heeft zijn eigen spelletjes.   
Als je een spel kiest kan je bovenaan links klikken op de puzzelstukken om te 
veranderen van niveau, of op het icoontje om een ander spel te kiezen, of op de 'i' van 
info over het spel. 

 



Dit zijn de mogelijke spelletjes (elk spel gebruikt tekeningen van het bijhorende 
verhaal): 

 
 4. Zelf een filmpje maken 

Je kan in fundels ook zelf een filmpje maken (ook kleuters kunnen dit reeds 

proberen).  Als je op het pictogram klikt krijg je deze 2 mogelijkheden: 
                                  filmpje maken    gemaakte filmpjes afspelen 

• klik op het symbool om een film te maken 
      terug   achtergrond       personages      prullenbak opnemen afspelen 

• kies een achtergrond en kies personages. 
• Je kan de personages verslepen naar waar je maar wilt.   
• Je kan de personages ook vergroten, verkleinen, draaien, spiegelen 
• klik bovenaan op 'opnemen', je kan de figuren nu van plaats 

veranderen en ondertussen eventueel iets inspreken.   
• om de opname te stoppen, klik je opnieuw op de knop van 

'opnemen'.  
• Bekijk je filmpje, nadien kan je kiezen of het filmpje bewaard 

wordt of niet. 

zet de tekeningen van het 
verhaal in de juiste 

volgorde

combineer kleur en 
vorm en zet het in de 

juiste kolom

 memory puzzelen

klik op de juiste 
schaduw 

zoek de schaduw van 
de verschillende 

figuren

sudoku letterspel

telspel (aantal koppelen 
aan getalbeeld of cijfer) 

zoek de verschillen


