HANDLEIDING
THUIS INZICHT, OVERZICHT
EN OEFENEN
VERSIE JUNI 2015

Beste ouder of verzorger,
Welkom bij Snappet. Voor je ligt een handleiding om
toegang te krijgen tot de Snappet-leeromgeving van
jouw kind de komende maanden. De zomerperiode is er
in de eerste plaats om te spelen en te ontspannen. Maar
het is ook een mooie tijd om in een ontspannen sfeer
kennis op te frissen en verder uit te bouwen. Zo wordt er
een goede basis gelegd voor het volgende schooljaar.
Ben je ook nieuwsgierig naar de resultaten die jouw kind
het afgelopen schooljaar heeft behaald met de oefenstof
van Snappet? Uitgebreid inzicht & overzicht maakt het
gemakkelijk om te zien waar op school met Snappet aan
gewerkt is en hoe dat is gegaan.
In deze handleiding leggen we je stap voor stap uit hoe
je kunt inloggen, waar je de resultaten van jouw zoon of
dochter kunt vinden en hoe er (samen) geoefend kan
worden aan leerdoelen.
Heb je hulp nodig? Neem dan contact op met onze
servicedesk via 088 999 0 444 of service@snappet.org.
Wij wensen jullie een fijne zomer!
Het Snappet team
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Registreren
1. Je hebt een e-mail ontvangen met een link naar de
activatiepagina. Klik op deze link.
2. Je komt op de pagina waar je je inloggegevens
kunt instellen. Vul hier een gebruikersnaam en
twee keer je wachtwoord in.
3. Je kunt vanaf nu met deze inloggegevens inloggen
op leerling.snappet.org.
Heb je de e-mail niet ontvangen of ben je de e-mail
kwijt? Ga dan direct naar leerling.snappet.org en klik
op Gebruikersnaam/wachtwoord aanvragen. Vul hier
jouw e-mailadres in dat bekend is bij de school en
doorloop vervolgens bovenstaande stappen.
Heb je 2 of meer kinderen die met Snappet werken?
Je krijgt dan voor ieder kind een aparte mail met een
link naar de activatiepagina. Maak hier per kind
andere inloggegevens aan.
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Selecteer hier een
periode waarvan
je het rapport wilt
bekijken

Dit getal geeft het aantal
gemaakte opgaven
voor het vak weer, in de
geselecteerde periode

Waar is mijn kind goed/minder
goed in?
Als je ingelogd bent, kun je via de menu-knop
rechtsboven ( ) het Snappet-rapport van jouw kind
openen. Dit is een rapport op basis van alle opgaven
die jouw kind binnen Snappet heeft gemaakt. In
het rapport kun je de resultaten van jouw zoon of
dochter zien, ten opzichte van de landelijke norm.
Door op een vak te klikken, kun je zien hoe je kind
op dat leerdoel presteert.

Dit getal geeft de
voor- of achteruitgang
aan voor dat vak, in de
geselecteerde periode

k om
Klik op het va n
rt va
naar het rappo
dat vak te gaan
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Naar de opgaven en gericht
oefenen

Selecteer hier een periode waarvan
je het rapport wilt bekijken
Dit getal geeft het aantal gemaakte
opgaven voor het vak weer, in de
geselecteerde periode

Als je in het vakkenoverzicht bent, kun je een vak kiezen
waar je extra mee wilt oefenen. Klik op dit vak om de
leerdoelen te bekijken. Hier zie je het aantal sterren per
leerdoel. Het aantal sterren geeft aan hoe je kind presteert
op dit leerdoel, ten opzichte van zichzelf. Klik op een leerdoel
om naar de opgaven te gaan.
Laagst scorende leerdoelen
Net onder zijn of haar gemiddelde vaardigheid
Net boven zijn of haar gemiddelde vaardigheid
Ruim boven zijn of haar gemiddelde vaardigheid
Hoogst scorende leerdoelen

Les waar als laatste
aan gewerkt is
Groen
Leerdoelen die goed gaan
Rood
Leerdoelen die minder goed gaan
Grijs
Leerdoelen waar te weinig gebeurt

Klik op het vak om
naar de leerdoelen
van
dat vak te gaan

Klik op de ster-knop om de
leerdoelen te sorteren
In het ‘werkpakket’ zitten leerdoelen
die de leerkracht heeft klaargezet
Hoe goed is het kind ten opzicht van
zijn of haar eigen niveau?

Dit is het lesonderdeel, waar jouw
kind op school aan werkt

5

Handleiding Thuis Oefenen - juni 2015

Opgaven maken en terugkijken
Als je zoon of dochter aan het oefenen is, kun je onder
in beeld zien hoe het gaat. Is de opgave goed of fout
gemaakt en wat is de voor- of achteruitgang hierdoor?
Je kunt op de blokjes klikken om de opgave nog eens
terug te halen en met je zoon of dochter te bespreken.
Door op dit blokje te klikken, ga je snel naar
de opgaven die fout zijn gemaakt.

Per opgave goed of fout en hoeveel
voor- of achteruitgang.
‘-‘ = opgaven die niet automatisch
nagekeken worden. ‘?’ = overgeslagen

Door op dit blokje te klikken, ga je snel naar
de opgaven die zijn overgeslagen.
TIP: Bespreek de overgeslagen opgaven samen!

De opgaven worden steeds aangeboden in sets
van 10 opgaven. Daarna kun je kiezen om nog 10
opgaven te maken, of om te stoppen.
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Tip 2. Werk aan leerdoelen die
extra aandacht behoeven
Het is het meest effectief om aan leerdoelen te werken die
onder het gemiddelde niveau liggen, dit zijn de leerdoelen waar
je zoon of dochter 0 of 1 ster voor heeft.

Tip 1. Geef gericht complimenten
Naast de leerdoelen waar je zoon of dochter nog
extra op kan oefenen, zijn er natuurlijk ook leerdoelen
die al heel goed gaan. Het werkt erg motiverend om
je zoon of dochter een gericht compliment te geven.
Dat kan altijd op een of meer van de volgende drie
punten:
• Persoonlijke sterktes/talenten: aan het aantal
sterren kun je zien hoe vaardig je zoon of dochter is.
4 sterren betekent dat dit zijn of haar beste leerdoel
is, ten opzichte van zichzelf.
• Inspanning: het blauwe getal geeft het aantal
gemaakte opgaven weer (voor de geselecteerde
periode).
• Vooruitgang: het groene of rode getal geeft de
stijging in vaardigheid weer (in de geselecteerde
periode). Hoe hoger het getal, hoe sterker zijn/haar
vaardigheid gestegen is.
Wetenschappelijk onderzoek over de hele wereld
bewijst dat het positieve effect van het gericht geven
van complimenten niet snel te overschatten is. Zeker
doen dus!

Het is vakantie!
Probeer een balans te vinden tussen werken aan leerdoelen
die minder goed gaan en leerdoelen die al wel goed gaan.
Werken aan goede leerdoelen geeft zelfvertrouwen en is
natuurlijk heel leuk!

Wat wil Snappet bereiken?
Stichting Snappet streeft naar het beste leerresultaat voor elk kind. Met Snappet heeft ieder kind
op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het persoonlijke niveau.
Snappet voordelen voor leerlingen en leerkrachten:
Verbeterd leerresultaat. Snappet tabletonderwijs leidt tot betere leerresultaten door verhoogde
motivatie en concentratie van de leerlingen, directe feedback en persoonlijke doelen.
Direct inzicht en overzicht. Leerlingen zien hun voortgang en leren met eigen leerdoelen te
werken. De leervoortgang van de klas en de individuele leerlingen is op elk moment zichtbaar voor
de leraren. Dat helpt zowel direct in de klas, als bij de evaluatie en planning.
Meer tijdwinst. Snappet geeft rust in de klas omdat alle kinderen tegelijk op passend niveau aan
het werk zijn. Tabletonderwijs creëert meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring
door automatisch nakijken en foutenanalyse. Thuis betekent dat effectief huiswerk maken en meer
tijd om te spelen!
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Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op per
e-mail via service@snappet.org of bel ons via
088-999 0 444.

