Gebruik extra leerhulpmiddelen behorende bij de schoolboeken
Als ouder/verzorger wil je je eigen kind zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden bij haar of
zijn leerprestaties. Ouders/verzorgers tonen belangstelling voor hoe het op school gaat,
scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij.
In deze ondersteuning is het op zijn minst van belang dat de ouder/verzorger op de hoogte is
van welke leer -en hulpmiddelen hiervoor beschikbaar zijn.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting die specifiek gaat over digitale licenties behorende
bij een schoolmethode, die vaak ter ondersteuning kan zijn van het welbekende papieren
schoolboek.
Elk schooljaar maakt een vakgroep hierin een keuze of ze een digitale licentie aanschaffen voor
dat leerjaar of niet. Als ouder/verzorger staat u natuurlijk altijd vrij om de digitale licentie van een
schoolmethode aan te schaffen.

Algemeen:
Elke schoolmethode wordt uitgegeven door een uitgeverij. Deze methodes bestaan niet alleen
uit het papieren schoolboek, maar kan andere leer -en hulpmiddelen bevatten zoals
woordenlijsten, digitaal lesmateriaal, weekplanners, oefentoetsen enz.
In dit digitale lesmateriaal zijn vaak ook multimedia middelen verwerkt. Bijvoorbeeld YouTube
filmpjes, animaties die horen bij de lesstof uit het leerboek, geluidsfragmenten, maar ook
minigames en webquests. Vaak geeft de uitgever uitgebreide informatie hierover op de eigen
website.
Hierbij een aantal links naar deze websites:
http://www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs
www.noordhoffuitgevers.nl/
http://www.malmberg.nl/Voortgezet-onderwijs.htm

Een aantal voorbeelden….
De methode Frans voor atheneum en havo op het Farelcollege is Grandes Lignes. Uitgever is
Noordhoff Uitgevers. Zoals je hieronder ziet is er een eigen (betaalbare) digitale omgeving voor
de leerling beschikbaar, maar stelt men ook gratis woordenlijsten beschikbaar. Hierover later
meer…..
Na onderzoek blijkt deze digitale licentie blijkt via Digischool ook gratis toegankelijk te zijn.
http://wp.digischool.nl/frans/grandes-lignes/

Demo versie
Veel uitgeverijen stellen een demo beschikbaar zodat je een goed beeld krijgt van de inhoud en
gebruik van deze digitale licenties.
Biologie voor jou heeft bijvoorbeeld zo’n demo versie waar je alvast kennis kan maken met de
digitale leerstof van de eerste hoofdstukken. Zoals je hieronder ziet zie je de onderdelen die
beschikbaar zijn zoals samenvattingen, oefentoetsen, verrijkingsstof, studiehulp enz.
http://vo.malmbergmethodes.nl/index.aspx?FilterId=6301&ChapterId=7283&ContentId=79077
Kies vervolgens: klas, richting en hoofdstuk

Een digitale licentie kost zo gemiddeld tussen de 7,50 euro en 15,- euro.
Gratis downloads voor leerlingen
Je hoeft niet voor alles te betalen. Er zijn ook downloads beschikbaar, demo’s, extra opdrachten
en woordenlijsten die gewoon op de websites staan van uitgevers.
Online overhoorprogramma’s
Veel leerlingen kennen inmiddels wel de weg naar online overhoorprogramma’s. Maar
misschien weet u als ouder/verzorger nog niet van het bestaan. Een overhoorprogramma is een
online computerprogramma dat voornamelijk gebruikt wordt om woorden te leren, hoewel
andere toepassingen ook denkbaar zijn. Leerlingen voeren een woordenlijst in het
overhoorprogramma in, waarna de gebruiker het overhoorprogramma gebruikt om de
ingevoerde woordenlijst te overhoren.
Het is dus een online hulpmiddel om woordenlijsten te verzamelen en deze digitaal te oefenen
en te overhoren en wordt vaak gebruikt voor de talen zoals Engels, Frans en Duits.
Woordenlijsten
Wat veel ouders/verzorgers en leerlingen niet weten is dat veel methodes de woordenlijsten
gratis ter beschikking stellen. Dit is erg handig omdat je dan zelf niet alle woordenlijsten hoeft
over te typen.
Deze woordenlijsten kun je dan direct uploaden in bijvoorbeeld een overhoorprogramma zoals
WRTS http://www.wrts.nl/ Deze woordenlijsten worden gratis en kant en klaar per hoofdstuk
aangeboden. Het enige wat de leerling dan hoeft te doen is deze te downloaden.
Er zijn nog andere overhoorprogramma’s hiervoor beschikbaar zoals:
www.woordjesleren.nl
www.teach2000.nl
http://nl.eloneducation.com/home

Inloggen digitale licenties
Er zijn drie manieren om toegang te krijgen tot digitaal lesmateriaal.




Inloggen met een activeringscode of gebruikersnaam/wachtwoord, aan te schaffen bij de
directe uitgeverij.
Inloggen via ELO/Schoolportaal (nog niet alle docenten maken hier gebruik van).
Inloggen via distributeursportaal zoals (Iddink / Van Dijk / Lisette Werters Groep) Zij
hebben vaak een digitale leeromgeving waar je inlogt met één account voor meerdere
methodes van verschillende uitgeverijen.

Extra digitaal leermateriaal
Docenten willen steeds vaker digitaal leermateriaal inzetten in het voortgezet onderwijs. Er
bestaat al veel materiaal, maar dit is niet goed te vinden. Kennisnet is een inventarisatie
gestart naar de beschikbaarheid van digitaal leermateriaal in het voortgezet onderwijs.
http://digitaalleermateriaal.kennisnet.nl/inventarisatie/vo
De Digitale School is een stichting die tot doel heeft alternatieve leerwegen aan te bieden aan
leerlingen. In Vaklokalen bieden deze docenten gratis digitaal lesmateriaal aan.
http://www2.digischool.nl/leerling/vo
Hieronder nog een paar links voor bepaalde schoolvakken.
Algemeen
http://www.schooltv.nl/beeldbank/vo
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/
Natuurkunde/scheikunde
http://www.natuurkunde.nl/overview/oefenen.do
http://www.sciencespace.nl/index.do;jsessionid=0C8782B631120967694EB6266DF601C5
Geschiedenis
http://www.wo2online.page.tl/
http://www.glashorst.nl/Groepen/Groep6a/Geschiedenisoefenen.aspx
http://www.entoen.nu/
Biologie
http://www.bioplek.org/
http://biologiepagina.nl/index.htm
http://www.10voorbiologie.nl/index.php?cat=2
http://www.zootrack.nl/index.htm
Frans
http://edu.familiekock.nl/
http://www.cestfacile.eu/nl/
http://educatie.ntr.nl/frans/
Rekenen
http://www.math4all.nl/index.html
http://www.youtube.com/user/WiskundeAcademie?feature=watch
http://www.rekenapk.nl/login.aspx?ReturnUrl=%2fstart.aspx
http://tm.thiememeulenhoff.nl/documentenservice/pagina.asp?pagkey=64880
http://www.rekengroen.nl/
http://ffrekenen.nl/
http://www.mijnrekensite.nl/
Taal en rekenen
http://www.vakbegrip.nl/
http://rekentaal.punt.nl/
Nederlands
http://www.cambiumned.nl/
http://www.jufmelis.nl/

Extra tip:
Al die links naar handige en goede websites kun je eenvoudig bewaren op een eigen
startpagina, zodat ouder/verzorger of leerling een eenvoudige manier heeft om zijn favoriete
websites terug te vinden.
Je kunt met myPIP.nl gratis je eigen favorieten pagina volledig zelf vullen en indelen. Je
bepaalt zelf welke favorieten er op jouw eigen pagina komen en hoe deze favorieten pagina
ingedeeld wordt. Zie hier een voorbeeld.
http://www.mypip.nl/home/index.html

