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Steek je hand op als…
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Indeling werkgroep

Werken met een tablet in de rekenles. 

Aansluitend bij de rekenmethode

lesindeling

lesinhoud

gebruik dashboard

Vragen 
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Werken met een tablet in de rekenles
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Voor iedere leerling een tablet: 7 of 10 inch

Leerkracht volgt vorderingen leerlingen

op laptop of computer tijdens de les 

- via het dashboard

- indien nodig meteen ingrijpen, directe feedback!
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De rekenles: aansluitend bij methode

• Lesvoorbereiding

• Klassikale instructie

• Zelfstandige verwerking

• Verlengde instructie

• Afsluiten van de les

Aansluitend bij: 

Alles telt v2, Pluspunt v2 en v3, 

Rekenrijk v2 en v3, Wereld in Getallen v3 en v4
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De rekenles: lesvoorbereiding

Opgaven bekijken via ‘Bekijk les’. 
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De rekenles: het lesrapport, rekendoelen

Hoofddoel van de les

vetgedrukt
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De rekenles: Voortgang

Werkpakket

per leerling of voor de hele groep
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De rekenles: het klasrapport
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Resultaten onderzoek

Opdrachtgever: 

Uitvoerders: 

en

Belangrijkste uitkomsten:

- sterk verbeterd leerresultaat: 

rekenen tot 43 % hogere leeropbrengsten

- geldt voor leerlingen van alle niveaus

- hoe intensiever het gebruik, 

hoe hoger de leerresultaten
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Inzicht en overzicht Tijdwinst

Reacties leerkrachten

“Snappet laat mij
weer

leer-kracht zijn”

“Ik kan direct 
ingrijpen wanneer
nodig, maar de 
leerlingen weten
nu zelf ook veel
beter wanneer ze
hulp nodig
hebben.”
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Verklaringen volgens onderzoekers

Directe feedback 

Leerlingen: na elke opgave directe feedback. 

Leerkrachten: direct en continu inzicht in voortgang leerproces 

- van individuele leerlingen en 

- van de hele groep. 

Adaptief werken

Opgaven aangepast aan 

- leerbehoeften en 

- niveau leerling. Succesfactoren (Hattie)

- Instructie 

- Directe feedback
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Algehele conclusie

„Het is natuurlijk geen 

tovermiddel en de 

resultaten komen nog 

steeds niet vanzelf, maar 

het biedt ons wel de 

mogelijkheid om de 

individuele leerling beter te 

bedienen” (Directeur 

basisschool)

Bij optimaal 

gebruik 

verbeteren de 

leerresultaten 

Tablet is een 

middel in 

handen van de 

leerkracht!
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Vragen

nina@snappet.org


