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Inleiding.
De Klokkijker is gemaakt om te leren klokkijken in het Nederlands voor zowel de analoge klok als de
digitale klok. De klokkijker is geschikt voor het Basis onderwijs en voor ZMLK scholen. De tijd is te lezen
en wordt ook uitgesproken. De moeilijkheidsgraag is zelf in te stellen. Van Hele Uren tot op de Minuut.
De analoge klok kan daarbij met of zonder cijfers worden ingesteld.

Index.

Pagina

1. Om te beginnen.

2

2. Tijd keuze: Instellingen voor beginners tot gevorderden.

3

3. Algemene Instellingen

4

4. Analoog Instellingen

5

5. Digitaal Instellingen

6

6. De oefenknop

7

7. De tekst balk

7

8. De klok groter/kleiner maken en verplaatsen

8

9. Gebruik op het digitale schoolbord

9

1

1. Om te beginnen

Zorg dat het geluid op de computer aan staat. De klokkijker begint altijd zoals hieronder aangegeven:

De klok zal de huidige tijd aangeven.

Klik op de knop:

De klok zal een willekeurige tijd aangeven, bijvoorbeeld zoals hieronder

In de tekst balk is te lezen: Hoe laat is het ? Probeer nu zelf het goede antwoord te geven

Klik op de knop:
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Het juiste antwoord is te lezen en wordt ook uitgesproken.

2. Tijdkeuze: Instellingen voor beginners tot gevorderden.
In het menu Tijd Keuze kan de moeilijkheidsgraad worden ingesteld. Dat begint van heel simpel tot
moeilijk. Beginnende klokkijkers beginnen met Hele Uren. Als dat onder de knie is kan je verder gaan
naar Halve Uren, Kwart voor en Kwart Over, per 5 minuten en tot slot Per Minuut.

Heel uur:
Alleen maar hele uren, bijv. zes uur, twaalf uur
drie uur etc.

Half uur:
Alleen maar halve uren, half drie, half elf etc.
Geen hele uren.

Kwart voor en kwart over:
Alleen maar kwart voor en kwart over. Bijv kwart
voor drie, kwart over twaalf. Geen hele en
halve uren.
Per 5 minuten:
Tijden zoals 10 over, 5 voor half, 10 voor, 5 over
half. Inclusief de hele uren, halve uren en kwart
voor en kwart over.
Per minuut:
Alle tijden per minuut inclusief de hele, halve,
kwart voor en kwart over en per 5 minuten
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3. Menu: Algemene Instellingen .
Het uitspreken van de tijd kan op 2 manieren:
Met of zonder minuten.
Bijvoorbeeld:
- Tien minuten over twee
of:
- Tien over twee
Zo kan de tijd op 2 manieren worden aangeleerd.
Je kan zelf dus kiezen welke.

of

2 soorten klokken Analoog of Digitaal. Beide
zijn ook tegelijk te kiezen. Keuze kan ook op het
toetsenbord worden gedaan, toets 1, 2 of 3

De stem van Jan: Tijd wordt uitgesproken door Jan
De stem van Samantha: Tijd wordt uitgesproken door Samantha
Engels: De tijd in uitgesproken in het Engels. (Deze werkt echter nog niet, zoek nog een accentloze Engelsman/vrouw)
Geluid staat aan: Hier kan het geluid aan of uit worden gezet
Secondewijzer staat aan: Hier kan de secondewijzer op de analoge klok worden aan of uitgezet.
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4. Analoog Instellingen

In het menu Analoge instellingen kan de analoge klok wat lastiger worden gemaakt. Voor beginners
staan er alle minuten streepjes en alle uur cijfers. Er kunnen cijfers worden weggelaten, minder
minuten streepjes tot geen cijfers en een paar minuten streepjes. Ook kan er worden geoefend met
Romeinse Cijfers
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5. Digitaal Instellingen
Het menu Digitale instellingen zijn voor de digitale klok. Een normale digitale klok heeft een 24-uurs
weergave. Er kan worden gekozen voor een 12-uurs weergave om het in het begin wat makkelijker te
maken. Er zijn 2 soorten digitale klokken. Als een wekker met rode cijfers of een ouderwetse flipklok,
hoewel dat tegenwoordig aardig retro is.
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6. De oefenknop
De oefenknop spreekt bijna voor zich:
ANTWOORD: De tijd wordt uitgesproken zoals deze op
de klok te zien is.
(ook op toetsenbord toets pijl omhoog)

OEFENEN: De klok geeft een nieuwe tijd aan
(ook op toetsenbord pijl omlaag)

TIJD: De klok geeft de huidige tijd aan. Dit is
dezelfde tijd als de computer.
(ook op toetsenbord toets pijl links)

Sneltoets om alleen de analoge klok te oefenen (ook op toetsenbord toets 1)

Sneltoets om alleen de digitale klok te oefenen (ook op toetsenbord toets 2)

Sneltoets om de analoge en digitale klok te oefenen (ook op toetsenbord toets 3)

Als je de muis op de rand houdt en je drukt de linker muisknop in kan je door het verschuiven van je
muis de positie veranderen. Zo kan je de oefenknop overal neerzetten.

7. De tekst balk
In de tekst balk kan je de tijd lezen die wordt uitgesproken. Je kan het groter of kleiner maken door op
de knop
te drukken
Klein:
Groot:
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8. De klok groter/kleiner maken en verplaatsen
De klok kan worden aangepast om deze bijvoorbeeld precies in het midden van het beeldscherm te
zetten of het hele beeldscherm te gebruiken
Formaat van de klok wijzigen.
Op de analoge klok zit naast het cijfer 3 een knopje. Zet je muis op dat knopje, druk je linkermuis knop in
en schuif naar links om de klok kleiner te maken of schuif naar rechts om de klok groter te maken. De
muisaanwijzer zal veranderen in 2 pijltjes.

Positie van de klok wijzigen.
Ook de positie van de klok kan worden verplaatst. Zet je muis op de rand van de klok, druk de linkermuis
knop in en schuif met de muis. De muisaanwijzer zal veranderen in 4 pijltjes
Dezelfde werkwijze kan ook voor de digitale klok worden gedaan
Voorbeelden van instellingen.
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9. Gebruik op het digitale schoolbord
Met de rode ronde knop in de rechter boven hoek worden alle andere knoppen (behalve de oefenknop)
onzichtbaar gemaakt. Door het formaat van de klok te vergoten kan nu het hele scherm worden
gebruikt zonder dat de knoppen in de weg staan.

Als je weer een keer op de knop drukt worden alle andere knoppen weer zichtbaar.

Webmaster Klokkijker, September 2011.
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