Welkom! Wat leuk je te mogen ontvangen in de Oefenwebwereld. Met deze spiekbrief laten we je
kennismaken met onze oefenprogramma’s Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.
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Oefenweb geen instaptoets of het inschalen van leerlingen vereist? Je
hoeft dus zelf niets in te stellen, je leerlingen oefenen volledig
automatisch op hun eigen niveau.
De Oefenwebscores je eenvoudig vertellen of een leerling gemiddeld
eind groep 3, 5 of 8 niveau beheerst?
Oefenweb nu ook koppelt met leerdoelen?
Rekentuin en Taalzee al vanaf vier jaar ingezet kunnen worden?
Rekentuin een koppeling heeft met de instructiefilmpjes ‘Laat eens
zien’ van Cédicu?
Je klas ook een groepsprijs heeft waarbij ze met de hele klas een prijs
bij elkaar sparen?

Stel een doel van 100 opgaven per oefenprogramma. Hoe vaker een kind adaptief oefent, hoe beter.
Onze richtlijn is om te streven naar minimaal 100 opgaven per week, verdeeld over twee oefensessies.
Dit zijn zo’n 25 oefenminuten.
Bied je leerlingen een vast oefenmoment om het doel te behalen. Op de weektaak, een vaste dag in
de week of deels op school en deels thuis.
Bekijk de inzet en prestaties van je leerlingen in het dashboard.
a. Log hier in of ontvang via deze link nieuwe inloggegevens per mail.
b. De inloggegevens van je leerlingen vind je in het dasboard onder Beheer > Wachtwoorden
spelers
c. Lees in onze instructie meer informatie over hoe je het dashboard gebruikt.
Kies welke domeinen je leerlingen oefenen. Met de spelinstelling bepaal je of er spellen zijn die ze
niet hoeven te spelen.
a. Probeer de spellen zelf uit door in het dashboard op de button rechtsboven met
‘spelomgeving’ te klikken.
b. In het dashboard vind je onder Help - Gebruikerstips ook een overzicht van alle spellen met
een omschrijving.

Als je bent ingelogd vind je in ons dashboard onder Help een aantal instructies en de veelgestelde vragen. Of
neem contact op met onze schooladviseurs via info@oefenweb.nl of via ons telefoonnummer 020-8969444.

Zonder voorbereidingen oefenen je leerlingen direct zelfstandig en op hun eigen niveau.
• tip: ideaal voor aan het begin van elke dag of op vrijdag.

Voor al jouw leerlingen het juiste oefenmateriaal bij de hand.
• tip: bied leerlingen extra kans de lesstof eigen te maken door het te herhalen en op het eigen niveau
in te oefenen en te automatiseren met Oefenweb.
• tip: gebruik Oefenweb om je betere leerlingen uit te dagen met extra moeilijke spellen via de
spelinstelling.

Printen van oefenbladen of zoeken naar extra oefenstof is niet langer nodig.
• tip: je leerlingen kunnen in hun Groeikaart zelf nagaan hoeveel opgaven ze deze week en per spel
hebben gemaakt.

Oefenweb geeft je gedetailleerd inzicht in het reken- en taalniveau van al je leerlingen.
• tip: bekijk welke leerdoelen je leerlingen reeds beheersen.
• tip: bekijk in je groepsoverzicht hoe je leerlingen het doen vergeleken met leeftijdsgenoten.
• tip: bekijk welke leerlingen eind groep 3, 5 of 8 niveau beheersen met de Oefenwebscore.

Je biedt ouders inzicht in de inzet en prestaties van hun kinderen.
• tip: gebruik het individueel scoreoverzicht voor het 10-minutengesprek.
• tip: wijs ze op de Oefenwebscores, de Groeikaart en de nachtmerrie- en droomopgaven.

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds zijn online oefenprogramma’s voor rekenen, taal en Engels
• 100% adaptief! Zonder toets oefent iedere leerling automatisch op zijn of haar eigen niveau.
• 65.000 leuke en motiverende opgaven om naast elke methode te gebruiken.
• Volg de resultaten en inzet van elk kind in een overzichtelijk dashboard.
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je biedt motiverende oefeningen op
niveau en voldoende uitdaging
je leerlingen oefenen zelfstandig op
school maar ook thuis
je hoeft niet na te kijken en geen
oefenbladen te printen
je ziet in één oogopslag de inzet, het
niveau en vorderingen van je leerlingen
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leuke online oefeningen voor naast de
methode - afwisseling stimuleert
oefeningen op hun eigen niveau, het
groeit met ze mee - succeservaring
motiveert
extra kans de lesstof eigen te maken door
het in te oefenen, te automatiseren en te
herhalen
inzicht in hun eigen leerontwikkeling daagt ze uit zich te verbeteren

Onze vissen, vogels en planten kunnen niet wachten je te ontmoeten. We wensen je veel plezier in de
Oefenwebwereld.
Met hartelijke groet,
Het Oefenwebteam

