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de lijst voor Nederlands en je keert 
weer terug naar het configuratie-
scherm. Voor de Nederlandstalige 
geluidsbestanden klik je vervolgens 
bij Localised voices op Download. 
Klik op het kruisje helemaal 
rechtsboven om de instellingen te 
verlaten. Voor het activeren van het 
Nederlands sluit je GCompris eerst 
af via de rode aan-uitknop beneden 
of de Esc-toets om hem daarna weer 
op te starten.

ACTIVITEITEN
De activiteiten zijn per categorie 
ingedeeld. Dat zijn de plaatjes met 
dieren bovenaan naast de zon. Klik 
als voorbeeld op de kat. Je krijgt dan 
alle apps te zien waarmee je leert 
omgaan met muis en toetsenbord. 
Draai met het muiswieltje om door 
de lijst te lopen. Rechtsboven in de 
plaatjes van de apps staat een grijs 
zonnetje. Door hierop te klikken 
voeg je hem toe aan je favorieten. 
Een overzicht daarvan verschijnt 
door op de grote zon linksboven te 
klikken.  

Behalve het zonnetje zie je in de 
linker bovenhoek van de apps een of 
meerdere sterretjes. Als ze geel zijn, 
is de activiteit bedoeld voor kinde-
ren van 2 tot 6 jaar. Die met de rode 
sterretjes zijn voor 7 jaar en ouder. 
Naarmate het aantal sterretjes 
toeneemt, is de activiteit moeilijker. 
Om de lijst met activiteiten te beper-
ken tot het leerniveau ga je naar de 

instellingen. Helemaal beneden bij 
Filter voor moeilijkheidsgraad zijn 
nu alle sterretjes actief. Maak hier 
dan je eigen selectie.

De apps volgen allemaal een-
zelfde stramien. Kies bij de kat op 
de bovenste rij in het midden Klik 
op mij. Bij dit spel moet je vissen 
vangen door daarop te klikken. Na 
het openen van de activiteit zie je 
onderin drie icoontjes. Uitleg over 
het doel of de speelwijze vind je via 
het vraagteken. Hoe meer vissen 
je vangt, hoe hoger het behaalde 
niveau is. Daarom zie je het getal 
rechtsonder steeds verder oplopen. 
Gebruik de pijlen links en rechts 
ervan om eigenhandig het niveau in 
te stellen. Ga nu weer terug naar de 
lijst met apps via het icoontje met 
het huisje.

Sommige spellen hebben eigen in-
stellingen. Kies als voorbeeld Vallen-
de woorden. Voordat de woorden de 
grond raken, moet je ze correct inty-
pen. Als je een Engelstalige desktop 
gebruikt, verschijnen er dan Engelse 
woorden, ondanks Nederlands als 
ingestelde taal voor GCompris. Pas 
dat aan via de instellingen naast 
het niveau. Bij dit spel bepaal je hier 
tevens of je met hoofdletters of juist 
met kleine letters wil werken.

CIJFERS EN LETTERS
Om te rekenen ga je naar het schaap. 
Eenvoudige oefeningen zijn onder 
andere Cijfers schrijven of Volgorde 

van getallen, waarmee je leert 
tellen. Wat verder gaat Geef Tux zijn 
wisselgeld. Hier koopt Tux iets in je 
winkel en geef je hem het passende 
wisselgeld. Ben je al wat verder, kijk 
dan eens bij Romeinse getallen of 
het ontbinden in factoren bij Facto-
ren-monster. Bij deze laatste eet je 
met een soort Pac-Man de factoren 
op, terwijl zogeheten troggels op 
hun beurt jou willen oppeuzelen.

Voor taal moet je bij de koe zijn. 
Net als bij rekenen begin je hier met 
het schrijven en de volgorde van 
letters. Dat doe je bij Alfabetische 
volgorde door met een helikoptertje 
de wolken met de juiste letter te 
raken. Je vindt hier ook het klassieke 
galgje-spel. Gebruik de spelinstellin-
gen, mocht je hier ineens op Engelse 
woorden stuiten.

DE JONGE 
ONDERZOEKER
Onder het varkentje staan de acti-
viteiten met een wetenschappelijk 
tintje. Aan de sterretjes zie je al dat 
deze voor de wat oudere kinderen 
zijn. Zo leer je hier met Binaire lamp-
jes hoe binaire getallen werken met 
daarbij uitleg over transistors. Echt 
actueel is Duurzame energie, waarbij 
je kennis opdoet over verschillende 
vormen van energieopwekking. Ook 
bij Tux vind je trouwens activiteiten 
die bij deze categorie passen. Zo 
leer je daar over geografie bij Vind 
de landen of hoe braille werkt. 

Daarnaast vind je daar logica- en 
geheugenspelletjes.

PUZZELEN EN SPELEN
Bij de panda gaat het wat meer om 
het plezier, hoewel het educatieve 
element blijft. Zo leg je bij Maak 
de puzzel eenvoudige puzzel-
tjes en dan blijkt het om heuse 
schilderijen te gaan (afbeelding 2). 
Onderhoudend blijft het zoeken 
naar verschillen in plaatjes. Dat 
doe je bij Fotojager. Ben je wat 
meer op dreef, probeer dan eens de 
klassieker Toren van Hanoi. Lichten 
uit begint eenvoudig, maar wordt 
als snel flink lastiger. Verder vind je 
veel spelletjes bij de kikker. Wie is 
niet opgegroeid met Boter, kaas en 
eieren of Vier op een rij? Daarvan 
heb je twee varianten. De ene speel 
je met een vriendje of vriendinnetje, 
terwijl je de andere tegen de com-
puter speelt. In dat laatste geval 
moet je echt goed opletten, zelfs als 
volwassene.

TOT SLOT
Met GCompris haal je een uitgebrei-
de collectie aan leuke en leerzame 
apps in huis. Er is voor ieder wat 
wils. Verder maken de eenvoudige en 
speelse interface GCompris prettig 
in gebruik. Een aanrader dus voor je 
kinderen! 

LINKS 
GCompris: gcompris.net

  Afbeelding 2: 
Renoir als puzzel. 
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