
Woord voor begeleiders

Welkom op de internetspeeltuin
Leer hier letters, tellen, tekenen en nog veel meer. 

Doel van deze site is om kinderen spelenderwijs te laten kennismaken met vormen en 
kleuren, getallen, tekenen enz. 

Start u de website  op, dan raden wij u aan iedere keer de handleiding en de algemene  
voorwaarden door te lezen. Verder is het belangrijk de uitleg bij de afzonderlijke spellen  
door te lezen. 

Hieronder een aantal richtlijnen die van belang zijn bij het gebruik van de website:
 

• Laat kinderen nooit met de laptop, pc, enz. alleen spelen. Toezicht houden door 
volwassenen is absoluut noodzakelijk. 

• Lees de handleidingen van de spellen. Zo is het bijvoorbeeld verkeerd om kinderen 
het woord “boom” te leren lezen, zonder in te gaan op de afzonderlijke letters. 
Kinderen leren dan het woord als één symbool te herkennen en letten er niet op 
welke klank bij welke letter hoort. Dit kan het leren lezen moeilijker maken. 

• Verkeerd gebruik van spellen kan weerzin opwekken. Dwing een kind niet tot het 
spelen van spellen. indien het kind geen zin heeft of moe is wordt gebruik 
afgeraden. Spelen met tegenzin wekt tegenzin tot leren op.

• Zorg dat kinderen nooit te lang met de site spelen. Voorkom verslavingsgedrag.

• Beperk de tijd dat kinderen met een tv, computer, laptop, enz. bezig zijn. Kinderen 
hebben weinig geduld, kunnen zich nog niet zo goed concentreren en vaak is 10 
minuten is al erg lang. Zorg overdag verder voor voldoende beweging.

• De website is geen vervanging voor een school of voor leermethoden.

• De site werkt op de meeste browsers en systemen. Test vóór aankoop of de 
verschillende spellen op uw systeem werken. Ieder spel kan gedurende korte tijd 
ook zonder abonnement worden gespeeld. 

• Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking 
wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. Indien een verzoek of 
idee wordt ingediend, en TASC zou dit uitvoeren in al dan niet gewijzigde vorm, 
geeft dat geen recht op enigerlei vergoeding aan of vermelding van de klant voor 
auteursrecht of het aangereikte idee als zodanig. Zie verder de algemene 
voorwaarden.

• Licenties voor gebruik van de site zijn niet overdraagbaar aan derden.


