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Voor jonge kinderen is het fijn als ze vanuit één enkele omgeving meteen bij al hun apps kunnen. Dat 
werkt handiger dan de weg te vinden via het startmenu van je desktopsysteem. GCompris is daar precies 
voor bedoeld. Hiermee krijg je een heel assortiment aan leuke en leerzame oefeningen, spelletjes en 
puzzels. Kinderen beleven hier urenlang plezier aan, terwijl je zelf juist geen tijd meer kwijt bent op zoek 
naar apps voor je kroost.  Serge Gielkens

GCompris is voor de jongsten 
onder ons, dat wil zeggen 

kinderen van 2 tot 10 jaar. Het 
programma biedt inmiddels meer 
dan honderd apps op allerlei gebied. 
Dat varieert van leren omgaan met 
de computer, rekenen en lezen tot 
de wat meer gevorderde onder-
werpen zoals logische spelletjes 
en eenvoudige wetenschappelijke 

experimenten. Deze apps heten 
bij GCompris activiteiten. Dat 
benadrukt nog eens dat kinderen 
actief bezig zijn. Doel is namelijk om 
te leren, maar natuurlijk wel op een 
ongedwongen manier.

SPREEK NEDERLANDS
Standaard gebruikt GCompris de 
taal van je desktop. De eerste keer 

vraagt hij je om daarvoor geluidsbe-
standen te downloaden. In geval van 
een Nederlandstalige desktop klik 
je op Yes. Als je bijvoorbeeld Engels 
voor je systeem gebruikt, maar wel 
de apps op zijn Nederlands wil, kies 
dan No. We zetten dit zo meteen 
recht. Nu kom je in het hoofdscherm 
van GCompris, met een welkomst-
deuntje en lekker speels in vrolijke 

kleuren (afbeelding 1). Gebruik de 
toetscombinatie Ctrl-F om te wis-
selen tussen full screen en normale 
modus.

Om over te schakelen op Neder-
lands ga je naar de instellingen door 
op het icoontje met de steeksleutel 
rechtsonder te klikken. Scroll naar 
beneden en klik bij Language selec-
tor op Your system default. Kies in 

Houd je kids bezig 
met GCompris
DAN HEB JE GEEN KIND AAN ZE!

  Afbeelding 1: Rekenactiviteiten. 
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