
NIEUWSBRIEF 

 

04 maart 
Start thema:  
geschiedenis 
 
08 maart 
Eerste rapport mee 
 
11 maart 
Oudergesprekken (18.00 - 
21.00 uur) 
 
12 maart 
Oudergesprekken* 
 
15 maart 
Staken  
 
18 maart 
Muziekles gr. 7-8 Popband 
 

 
 
 
21 

maart 
Dag van de leerplicht 
 
25 maart 
Start week van het geld 
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NIEUWTJES UIT DE SCHOOL AGENDA               

Daarnaast zien leerlingen zelf welke leer-
doelen ze al beheersen en waar ze nog 
extra mee moeten oefenen. Leerkrachten 
merken dat dit inzicht zorgt voor extra ge-
motiveerde leerlingen. Door het oefenen 
op hun eigen niveau stijgt het welbevinden 
van de kinderen. 
 
Snappet zorgt er ook voor dat de kinderen 
adaptief aan het werk kunnen. Kinderen 
krijgen hierdoor oefeningen die bij hun 
niveau passen. 
 
Het werken met Snappet betekent niet dat 
de kinderen alleen nog maar les krijgen via 
de Chromebook. Instructie wordt nog 
steeds gegeven door de leerkracht. Ook 
zijn er lessen die echt op papier gemaakt 
moeten worden. Het zal dus een combina-
tie worden van digitale middelen en boe-
ken/schriften. 
 
De ouder(s) en/of verzorger(s) van groep 7-
8 zijn op maandag 25 maart of donderdag 
28 maart om 15.15 uur van harte welkom 
op school, om te kijken hoe Snappet wordt 
ingezet. Meester Michel zal u dan te woord 
staan en het één en ander laten zien. 
 
Wilt u meer informatie over Snappet dan 
kunt u deze link bekijken: https://
nl.snappet.org 

Pilot Snappet gr. 7-8 
Na de voorjaarsvakantie is er in de groe-
pen 7 en 8 gestart met een pilot van 3 
maanden om het programma Snappet uit 
te proberen. 
 
Vanuit ons bestuur (Openbaar Onderwijs 
Emmen) kwam de vraag of wij met de bo-
venbouw hieraan mee willen doen. Na 
verdieping in het programma lijkt het ons 
een toegevoegde waarde voor onze leer-
lingen. 
 
Wat is Snappet?                                          
Snappet is een programma voor op de 
Chromebook. Dit programma biedt de 
normale stof van de methode aan, maar 
dan digitaal. Het voordeel van deze digita-
le verwerking is dat leerlingen meer opga-
ven maken in minder tijd. Bij verwerking in 
schriften of werkboeken ziet een leer-
kracht soms pas bij het nakijken welke 
leerling extra aandacht en uitleg nodig 
had. MeSnappet is dit live, tijdens de les al 
te zien. Dit én de directe feedback die leer-
lingen zelf krijgen in Snappet, motiveert en 
versnelt het leerproces. 
 
Leerlingen zien tijdens de verwerking of ze 
een opgave goed of fout hebben. Deze 
directe feedback zorgt voor een effectiever 
leerproces.  

Welkomstbord  
Misschien is het u al opgevallen, maar in onze 
hal staat een prachtig welkomstbord. Het team 
heeft een workshop “handlettering” gevolgd en 
mocht het bord mee naar school nemen.  
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