
 

Met	  Eduleap:	  
• wordt	  het	  kind	  uitgedaagd	  zelf	  
informatie	  te	  verzamelen	  en	  delen	  

• communiceert	  het	  kind	  over	  wat	  
hem/haar	  bezighoudt	  

• kunnen	  ouders	  gerichte	  interesse	  tonen	  
in	  de	  ontwikkeling	  van	  hun	  kind	  

• kunnen	  de	  ouders	  leervorderingen	  die	  
buiten	  school	  plaatsvinden	  
communiceren	  aan	  de	  leerkracht	  

• kunnen	  docenten	  de	  curriculum	  gerichte	  
doelen	  eenvoudig	  communiceren	  aan	  de	  
ouders	  

• worden	  de	  mediawijsheid	  competenties	  
ruimschoots	  behaald	  

INTERACTIEVE	  ONDERSTEUNING	  	  
VAN	  HET	  LEERPROCES	  

Het	  onderwijs	  staat	  onder	  druk.	  Niet	  alleen	  van	  leerkrachten	  maar	  ook	  van	  
leerlingen	  wordt	  steeds	  meer	  verwacht.	  Hoe	  gaan	  we	  alle	  doelen	  halen	  en	  
verliezen	  we	  niet	  gaandeweg	  de	  belangen	  van	  leerkrachten	  en	  leerlingen	  uit	  het	  
oog	  in	  het	  educatieve	  en	  pedagogische	  proces?	  Hoe	  blijven	  we	  innoveren?	  SIE-‐
onderwijs	  gelooft	  dat	  deze	  uitdaging	  vraagt	  om	  een	  goede	  en	  productieve	  relatie	  
tussen	  school,	  ouders	  en	  leerling.	  Deze	  samenwerking	  is	  van	  belang	  voor	  de	  
schoolprestaties	  en	  de	  ontwikkeling	  van	  ieder	  kind.	  Eduleap	  van	  SIE-‐onderwijs	  is	  
een	  afgeschermde	  applicatie	  waarmee	  leerlingen,	  ouders	  en	  docenten	  op	  
effectieve	  wijze	  met	  elkaar	  communiceren.	  Kinderen	  kunnen	  leiderschap	  nemen	  
over	  hun	  eigen	  ontwikkeling,	  en	  ouders	  en	  leerkrachten	  nemen	  gezamenlijk	  
verantwoordelijkheid	  over	  de	  begeleiding	  van	  deze	  ontwikkeling.	  
	  
Stel:	  Een	  kind	  heeft	  thuis	  een	  AVI	  4	  boek	  gelezen	  of	  heeft	  leren	  fietsen	  en	  is	  daar	  
erg	  trots	  op;	  het	  heeft	  tenslotte	  een	  doel	  behaald.	  Het	  kind	  plaatst	  een	  bericht	  
met	  tekst,	  foto	  en/of	  video	  op	  het	  prikbord	  van	  Eduleap.	  Medeleerlingen,	  ouders	  
en	  docenten	  kunnen	  daarop	  reageren.	  Via	  het	  prikbord	  wordt	  informatie	  over	  
vorderingen	  ten	  aanzien	  van	  de	  te	  behalen	  onderwijskundige-‐	  en	  persoonlijke	  
doelen	  uitgewisseld.	  Hierdoor	  ontstaat	  een	  integraal	  beeld	  van	  de	  ontwikkeling	  
van	  het	  kind	  binnen	  en	  buiten	  school.	  Kortom:	  Met	  SIE	  Eduleap	  communiceert	  het	  
kind	  over	  wat	  hem/haar	  bezighoudt	  en	  wordt	  het	  uitgedaagd	  om	  zelf	  informatie	  
te	  verzamelen	  en	  te	  delen.	  Naast	  de	  doelen	  die	  school	  stelt	  kan	  de	  leerling	  zelf	  
doelen	  opstellen.	  
	  
Met	  Eduleap	  blijft	  ontwikkelen	  voor	  basisschoolleerlingen	  leuk	  en	  uitdagend.	  Het	  
biedt	  hen	  een	  eigen	  veilig	  sociaal	  mediaplatform	  waarop	  zij	  successen	  kunnen	  
delen	  met	  de	  klas	  of	  met	  zelfgemaakte	  groepen.	  Gaandeweg	  leren	  kinderen	  op	  
een	  veilige	  manier	  omgaan	  met	  social	  media	  en	  bouwen	  zij	  op	  het	  prikbord	  een	  
overzicht	  van	  wat	  zij	  hebben	  meegemaakt,	  geleerd	  en	  bereikt.	  Berichten	  met	  
foto’s	  die	  worden	  geplaatst	  op	  Eduleap,	  kunnen	  verwijderd	  worden	  en	  komen	  
nooit	  op	  internet.	  
	  
Ouders	  zien	  met	  Eduleap	  aan	  welke	  schooldoelen	  hun	  kind	  werkt	  en	  kunnen	  hen	  
stimuleren	  leervorderingen	  die	  buiten	  school	  plaatsvinden	  te	  communiceren	  aan	  
de	  leerkracht.	  Bovendien	  kunnen	  ouders	  op	  specifieke	  punten	  bijdragen	  aan	  de	  
educatieve	  ontwikkeling	  van	  het	  kind.	  Immers,	  zij	  zien	  eenvoudig	  waar	  het	  kind	  op	  
school	  mee	  bezig	  is	  en	  kunnen	  hier	  thuis	  verdere	  invulling	  aan	  geven.	  Bovendien	  
stelt	  Eduleap	  hen	  in	  staat	  op	  een	  laagdrempelige	  manier	  met	  de	  docenten	  in	  
contact	  te	  treden.	  
	  
Docenten	  kunnen	  de	  curriculumgerichte	  doelen	  eenvoudig	  communiceren	  aan	  de	  
ouders	  en	  via	  de	  berichten	  de	  vorderingen	  volgen.	  Ook	  zien	  zij	  wat	  de	  leerlingen	  
op	  school	  en	  thuis	  bezighoudt.	  Dit	  stelt	  hen	  in	  staat	  om	  op	  een	  dynamische	  manier	  
de	  educatieve	  ontwikkeling	  bij	  te	  sturen.	  
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DE	  STAP	  NAAR	  VOREN…	  
samen	  aan	  het	  roer	  in	  het	  primaire	  
onderwijsproces.	   	   	  

	  

DOELEN	  REALISEREN	  MET	  MEDIA	  

In	  de	  huidige	  samenleving	  is	  het	  
nagenoeg	  onmogelijk	  doelen	  te	  
realiseren	  zonder	  op	  de	  een	  of	  andere	  
wijze	  gebruik	  te	  maken	  van	  (social)	  
media.	  SIE	  Eduleap	  ondersteunt:	  
BEGRIP	  
• inzicht	  hebben	  in	  de	  medialisering	  van	  
de	  samenleving	  

• begrijpen	  hoe	  media	  gemaakt	  worden	  
• zien	  hoe	  media	  de	  werkelijkheid	  
kleuren	  

GEBRUIK	  
• apparaten,	  software	  en	  toepassingen	  
gebruiken	  

• oriënteren	  binnen	  media	  omgevingen	  	  
COMMUNICATIE	  
• informatie	  vinden	  en	  verwerken	  	  
• content	  creëren	  	  
• participeren	  in	  sociale	  netwerken	  	  
STRATEGIE	  
• reflecteren	  op	  het	  eigen	  mediagebruik	  	  
• doelen	  realiseren	  met	  media	  	  
	  
	  
	  


