Thuiswerken met Learn
Beste collega,
Vanwege het laatste nieuws met betrekking tot het Coronavirus hebben we besloten de
kinderen toegang te geven tot de online en adaptieve oefenprogramma’s van Prowise
Learn: Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.
Waarom Prowise Learn?
● Direct thuis op elk device te gebruiken en zonder opstartcursus eenvoudig in te
zetten naast onze methode
● Iedere leerling volgt automatisch een eigen oefenroute en ervaart altijd succes
● Online direct inzicht in de leerresultaten, de beheersing van leerdoelen en inzet
Zo starten je leerlingen met Learn
Zodra de beheerder van je school Learn met Basispoort heeft gekoppeld, ontvang je een
automatische mail waarmee je je inloggegevens kunt aanmaken. Volg nu de volgende
stappen om je leerlingen thuis rekenen, taal en Engels te laten oefenen met Learn:
● Log in en ga naar Beheer > Wachtwoorden spelers.
● Gebruik deze opzet van de mail voor ouders en voeg de inloggegevens van je
leerling toe.
● Stuur voor elke leerling een mail naar de ouders.
Volg vanuit huis de inzet en resultaten van je leerlingen en bepaal wat ze oefenen
1. Stel een doel en communiceer dit in de deze mail voor ouders. 100 opgaven staat
gelijk aan zo’n 20 oefen minuten.
2. Bepaal welke spellen je leerlingen spelen met de spelinstelling, je stelt dit apart in
voor Rekentuin, Taalzee en Words&Birds. Meer informatie over de spellen van
Learn vind je hier.
3. De resultaten bekijk je door in te loggen via deze link:
https://login.oefenweb.nl/login ga naar Resultaten > Per schoolklas.
4. Lees in deze instructie tips over hoe je de resultaten kunt lezen.
5. Bekijk ook eens de leerdoelenrapportage onder Resultaten > Leerdoelen.
6. Lees hier meer tips over hoe je Learn thuis kunt inzetten.
Tot slot wijzen we je op onze help-pagina voor een overzicht van alle Learn-instructies. We
wensen jou en je leerlingen veel plezier van Learn!
Met vriendelijke groet,
<naam beheerder van de school>

