Beste ouders,
De tijd staat niet stil. Digitale apparaten zoals de computer krijgen een steeds prominentere plaats
in het Vlaamse onderwijs. Ook in onze school.
Leerinhouden kunnen geoefend worden op online oefenplatformen. Elke leerling heeft toegang tot
2 oefenplatformen : Bingel van uitgeverij Van In en Kweetet van uitgeverij Die Keure.
Hoe werken deze platformen?
De leerkrachten kunnen gericht oefeningen klaarzetten met als doel de verworven leerstof verder
in te oefenen of te herhalen.
Op Bingel zullen dat vooral taal- en spellingoefeningen zijn, die horen bij de leerinhouden van de
taal- en spellingmethode Tijd voor taal accent, die wij op school gebruiken.
Op Kweetet zullen dat vooral wiskundeoefeningen en oefeningen Frans zijn, die horen bij de
leerinhouden van Kompas (wiskunde) en Beaufort (Frans 5de en 6de leerjaar).
De leerkracht wordt via de platformen op de hoogte gehouden over de vorderingen van de
leerlingen. De dag nadat de leerlingen oefeningen gemaakt hebben, kan de leerkracht het
resultaat van de gemaakte oefeningen bekijken.
Bedoeling in het vijfde leerjaar!
Bingel :


Geregeld zullen er reken-, spelling- en taaltaken klaargezet worden, die aansluiten bij de
leerstof.

Kweetet :


Geregeld zullen er taken voor Frans en rekentaken klaargezet worden, die aansluiten bij de
leerstof.

Via de agenda weet u wanneer er taken klaarstaan voor uw kind.
Naast de klaargezette oefeningen kunnen de leerlingen ook vrij oefenen.
Als de leerling genoeg punten heeft verdiend door te oefenen, krijgt hij of zij een ‘online’ beloning of kan hij
of zij korte spelletjes spelen.

Hoe krijgt uw kind toegang tot Bingel en Kweetet?
Omdat het online oefenmodules zijn, heeft u een computer met internettoegang nodig. Door naar
www.bingel.be of www.kweetet.be te gaan en op 'leerling' te klikken, ziet u het inlogscherm.
De gegevens die hier ingevuld moeten worden, vindt u terug op de stickers vooraan in de agenda
van uw kind.
Extra info over deze oefenplatformen vindt u op www.bingel.be of www.kweetet.be.
Indien u thuis niet over een computer met internettoegang beschikt, meldt u dit best via de agenda
aan de leerkracht.
Veel oefenplezier!
directie en leerkrachten

