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Basis
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elke leerling via een tablet uitdaagt om zich
optimaal te ontwikkelen. Snappet biedt de verwerkingsstof voor de kernvakken en daarnaast de
mogelijkheid om gepersonaliseerd en adaptief te werken.
Snappet kan een toegevoegde waarde zijn in het geven van gedifferentieerd en effectief onderwijs. Het
digitale adaptieve leermateriaal faciliteert de leerkracht met behulp van diverse functionaliteiten in de
dagelijkse onderwijspraktijk. De leerkracht heeft een grote rol in het veelvuldig en effectief inzetten van
Snappet en zijn dashboard.

Inhoud Snappet Basistraining


Dit is Snappet:
o Vakken/methodes
o Hardware/devices



Dit doet Snappet:
o Tijdwinst
o Inzicht/overzicht voor leerling en leerkacht



Startpagina en knoppen in dashboard



Werkwijzen en aanpak



Lessenplan, lesfasen, lesopbouw en lesgeven



Volgen en nakijken



Plusje en werkpakket (adaptief oefenen)



Veel voorkomende algoritmen:
o

Voorlopige scores, plus- en minscores, sterren, poppetjes

De effectiviteit van een ICT-leermiddel als Snappet hangt sterk af van:
 de manier waarop het middel wordt ingezet door de leerkracht
 de kennis en vaardigheden van de leerkracht met betrekking tot het middel
 hoe de innovatie geïmplementeerd is
 het didactische doel waarvoor het bestemd is
De juiste inzet kan ervoor zorgen dat:
In het primaire proces:
 de motivatie toeneemt
 de leerprestaties verbeteren
 het leerproces efficiënter wordt
In het secundaire proces:
 tijdsbesparing: door bepaalde taken te automatiseren en gegevens opnieuw te gebruiken
 verbeterde transparantie: meer inzicht in de prestaties van leerlingen
 betere sturing: meer mogelijkheden om middelen effectief in te zetten

Indien je bovenstaande basistraining gevolgd hebt (of reeds over deze kennis en vaardigheden beschikt), dan raad
ik je aan om in hetzelfde schooljaar de verdiepingstraining te volgen. Vanuit de verdiepingstraining kun je Snappet
namelijk pas echt optimaal gaan inzetten. De basistraining is echt maar een eerste stap naar het effectief gebruik
maken van het middel en zijn mogelijkheden. Voor ‘Snappetscholen’ van Stichting Lucas Onderwijs; deze
leerkrachten kunnen natuurlijk ook contact opnemen met hun Snappetcoach.

