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Het gekozen leermiddel
optimaal integreren in het
onderwijs op jouw school.

Begeleiding van leerlingen
binnen zorgniveau 2 en 3.
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"Meester, wil je mij helpen?"
Als leerkracht begeleid je de leerlingen in hun leerproces. Met behulp
van de juiste middelen, jouw expertise en vanuit jouw ervaring. Die
begeleiding wordt voor een leerkracht steeds complexer. Vaak wordt
gezegd dat dit komt doordat de verschillen steeds groter worden. Ik
zie dat anders.

Toen ik aan het begin van deze eeuw begon als groepsleerkracht van een groep 8
met 38 leerlingen bestonden deze verschillen ook al. We deelden deze leerlingen
alleen in drie niveaugroepen in. En binnen die niveaugroepen moest je als
leerling dan maar meekomen. Frustrerend voor leerling en leerkracht.
Mede door de opkomst van het passend onderwijs accepteren we deze drie
niveaugroepen allang niet meer. Een groep met 38 leerlingen betekent nu een
groep met 38 verschillende niveaus.
Hoe bedien je al deze leerlingen in hun behoefte? Met alleen een goed leermiddel
ben je er niet. Want die leerling die procenten echt niet begrijpt omdat het
getalbegrip tot 100 er nog niet in zit, heeft echt jouw hulp nodig. Je kunt niet
verwachten dat deze aan de onderkant van de reguliere methode mee hobbelt
toch? En tot hoever gaat jouw kennis?
Je hebt je wellicht gespecialiseerd in rekenen, maar dyslexie is toch echt andere
koek. Wellicht is er een intern begeleider die deze kennis wel heeft, maar de tijd
niet heeft om jou te helpen? En ondertussen verwachten de ouders wel dat je
hun kind op niveau onderwijst.
Brightskills wil jou helpen om het onderwijs aan de individuele leerling optimaal
vorm te geven. Dat doen we door:
Het aanbieden van adaptieve én wetenschappelijk
onderbouwde leermiddelen die voor de hele klas
preventief worden ingezet.
Jou te leren hoe je onze leermiddelen remediërend
inzet binnen zorgniveau 2.
Jou te ontzorgen door leerlingen binnen zorgniveau 3
individueel of in kleine groepjes te begeleiden.
Jij leert kinderen hulp te vragen wanneer ze er niet uitkomen.
Ook jij kan hulp vragen. Samen weten en kunnen
we meer dan alleen!
Richard Brouwers - directeur Brightskills
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Calcularis
Calcularis is adaptieve oefensoftware om
kinderen te helpen met rekenuitdagingen,
zoals dyscalculie, en om leerlingen de basis
van rekenen (opnieuw) aan te leren.
Calcularis kan ingezet worden naast iedere
andere rekenmethode en kan zowel preventief
als remediërend worden ingezet.
Calcularis traint getalbegrip en automatisering
tot 1000. Met name de begripsvorming zorgt in
Calcularis voor de belangrijkste basis voor de
latere stappen in het programma en leerproces.
Alle sommen worden geoefend middels een
multi-sensorisch leerconcept (Triple code model)
en worden drie dimensionaal weergegeven op
de getallenlijn. Kaal oefenen en betekenisloos
automatiseren is niet aan de orde.
Calcularis is sterk wetenschappelijk bewezen.
Uit onderzoek is gebleken dat 3 maanden
oefenen (3x in de week 20 minuten) resulteert in
35% – 45% betere prestaties van kinderen bij het
rekenen, waarbij na 6 weken al de minsommen
en het delen een significante verbetering
aantoonden. Daarnaast is bewezen dat het
geleerde lang in het hoofd blijft opgeslagen, waar
leerlingen in de hogere groepen profijt van gaan
hebben en rekenangst ofwel prestatieangst
afneemt.

Schrijf gratis in
voor een online
informatiesessie:
www.brightskills.nl/
infosessies

www.brightskills.nl/calcularis
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www.brightskills.nl/calcularis-wetenschappelijk-onderzoek

Orthograph
Orthograph helpt bij de ontwikkeling van
taalvaardigheid, spelling en woordenschat.
Orthograph is remediërende software voor
leeruitdagingen zoals dyslexie.
De software begeleidt de cursist op aangename
wijze bij het aanleren van het lezen en schrijven.
Hierbij worden de oefeningen automatisch op
maat aangepast. De software kan preventief en/
of remediërend worden ingezet.
De werking van Orthograph is sterk
wetenschappelijk onderbouwd. Zo toont
onderzoek aan dat na 12 weken oefenen met
Orthograph kinderen tot wel 35% beter
presteren in spelling en woordenschat.
www.brightskills.nl/orthograph

Probeer Calcularis
& Orthograph
1 maand gratis uit
www.brightskills.nl/
webshop
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SprintPlus
SprintPlus is een handig voorleesprogramma dat de leerling helpt met
lezen en schrijven.
SprintPlus kan als dyslexiesoftware ingezet worden om te compenseren, maar
kan ook remediërend gebruikt worden. Doordat SprintPlus teksten voorleest,
wordt de leerling weer uitgedaagd op het eigen cognitieve niveau. Er gaat
minder energie verloren aan het technisch lezen, waardoor de focus meer
komt te liggen op het begrip van de tekst. Dit bevordert de motivatie, het
zelfvertrouwen en het gevoel van zelfredzaamheid, zowel op school als
daarbuiten. Naast de voorleesfuncties en een uitgebreide spellingcontrole
bevat de software een reeks extra hulpmiddelen zoals de homofonenhulp,
een unieke fonetische woordvoorspeller, markeerstiften, een
samenvatfunctie en een beeldwoordenboek. Deze tools helpen de leerling om
beter te schrijven en vlotter te leren.

Schrijf in voor een
gratis info-sessie
www.brightskills.nl/
infosessies

Probeer SprintPlus
1 maand gratis uit
www.brightskills.nl/
webshop

Het pakket is standaard inclusief de installatieversie (Windows) en de online versie
(Chromebook, MacBook, iPad of andere laptops/tablets). Ook thuisgebruik door de
leerlingen is standaard inbegrepen. Doordat SprintPlus offline te gebruiken is, is de
software uitermate geschikt voor het gebruik bij toetsen en examens. SprintPlus
integreert automatisch in Word en bevat maar liefst vier verschillende talen
(Nederlands, Engels, Duits en Frans), inclusief Van Dale woordenboek en
vertaalfuncties. Tevens wordt SprintPlus standaard geleverd met geïntegreerde OCR
functie. Hiermee zet je papieren documenten of foto-PDF om naar PDF-documenten
die direct door SprintPlus voorgelezen kunnen worden.
www.brightskills.nl/sprintplus
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Leeshelden

De opvolger van de DMT-oefenmappen
Wie kent ze niet? De DMT-mappen van Pravoo ontwikkeld door
Luc Koning. Ook bekend onder de naam Map Speciale Leesbegeleiding.
Deze mappen worden nu op circa 3000 scholen gebruikt om leerlingen
te ondersteunen in hun technisch leesproces. Voornamelijk
remediërend ingezet, maar ook zeer effectief als preventief
leermiddel.
Deze mappen zijn omgezet naar een volledig digitaal programma,
Leeshelden genaamd, waarin je onder andere:
De leerling volledig begeleidt vanuit de applicatie.
Leeskaarten volledig kan laten afstemmen op de leerbehoefte van de
leerling.
De kaarten naar keuze of in lijn met het leertraject van de leerling kan
klaarzetten voor de eerstvolgende oefensessie. De kaarten zijn printbaar,
maar kunnen ook via een tweede scherm door de leerling worden
opgeroepen.
Direct jouw bevindingen tijdens de sessies en het lezen kan bijhouden.
De leerling kan helpen met voorgelezen audio en individuele instellingen
voor presentatie van de woorden en zinnen.
Automatisch een journaal kan genereren van alle activiteiten (zeer nuttig
voor bijvoorbeeld een aanvraag voor extra hulp binnen ieder
samenwerkingsverband).
Alle trajecten, sessies en rapportages van de leerling gedurende de hele
schooltijd in een handig overzicht hebt.
De omgeving is volledig webbased (dus altijd en overal beschikbaar). Er is
ook een aparte ouder-leerling omgeving, zodat er ook thuis geoefend kan
worden.
www.brightskills.nl/leeshelden
Probeer Leeshelden 1 maand gratis uit:
www.brightskills.nl/webshop
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Implementaties
Nadat je met jouw school een leermiddel hebt
uitgekozen, is het belangrijk om deze goed te
implementeren in het onderwijs. Alleen dan
levert het leermiddel het hoogste rendement
op. Brightskills helpt je daar graag bij!
Een expert van Brightskills komt bij jou langs op
school. We gaan in op de theoretische
uitgangspunten achter het leermiddel. Je gaat
zelf aan de slag met de software en we geven je
praktische voorbeelden van toepassingen in de
praktijk. Theorie en praktijk worden afgewisseld.
We maken afspraken over hoe het leermiddel
het meest effectief in jouw onderwijs ingezet kan
worden.
Na de bijeenkomst weten jij en je collega’s
feilloos hoe je het leermiddel preventief kunt
inzetten (zorgniveau 1) en hoe je deze
remediërend inzet (zorgniveau 2).
Optioneel verzorgen wij aansluitend aan de
basisimplementatie een informatieavond voor de
ouders/verzorgers of begeleiden groepjes
leerlingen bij het eerste gebruik. Het plannen van
klassenbezoeken behoort ook tot de
mogelijkheden.
Op deze wijze zorgen we er samen voor dat het
leermiddel door de leerkracht en leerlingen goed
wordt ingezet en gebruikt.
www.brightskills.nl/trainingen
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Arrangementen

Sommige kinderen hebben complexe
hulpvragen. Hulpvragen waar je als school
binnen de basisondersteuning niet volledig
aan kunt voldoen. Naast het reguliere
onderwijs hebben deze kinderen extra zorg
nodig. Brightskills biedt gespecialiseerde
begeleiders en remedial teachers die bij jou
op school ingezet kunnen worden voor een
zorgarrangement.
Een goed zorgarrangement is echt maatwerk.
Er vindt een overleg plaats met de school.
We brengen de zorgbehoefte van de leerling(en)
in kaart wanneer we gezamenlijk een
zorgarrangement opstellen.
Nadat we tot overeenstemming zijn gekomen
over het zorgarrangement maakt onze
begeleider organisatorische afspraken met de
school en gaat aan de slag. Onze begeleider is
voor de school altijd het directe inhoudelijke
aanspreekpunt. Brightskills als organisatie
monitort op afstand de kwaliteit en hanteert
vaste contactmomenten met de school voor een
tussentijdse evaluatie.
Zo kunnen we, indien nodig, bijsturen met als
doel het behalen van de leerdoelen van de
leerling(en).
www.brightskills.nl/begeleiding
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Contact
Brightskills
Bosscheweg 46
5056KC Berkel-Enschot
013-2047022
info@brightskills.nl
www.brightskills.nl
Onze adviseurs onderwijs
Jelger Bosman
06-57975793
jelger@brightskills.nl
Postcodegebied
1000-1999
7000-9999
Nynke van Setten
06-28518771
nynke@brightskills.nl
Postcodegebied
2000-6999

Bekijk ook eens de Typetuin
Onderdeel van Brightskills
Een uitdagende typecursus voor
kinderen. Online of een
groepscursus bij jou op school.
www.typetuin.nl

