
 

      
 

Samen met collega’s van andere scholen 
binnen de stichting OOE was Rick op zoek 
naar ‘iets’ om de Chromebooks die ze 
hadden meer onderdeel van hun onderwijs 
te laten worden. Na het zien van Snappet, 
besloten ze om te gaan testen in vijf 
groepen op verschillende scholen. Op De 
Catamaran werd dat één groep 8, maar al 
snel kwam daar de andere groep 8 bij. 
 
Meer focus dan bij werkboeken 
Rick en zijn collega’s zagen dat Snappet 
zorgt voor focus bij hun leerlingen: 
‘’Focus is voor SBO-leerlingen heel 
belangrijk. In Snappet krijgen ze één 
opdracht per keer in beeld. Dat zorgt 
voor een sterkere focus dan bij een 
werkboek. Zelfs na 1,5 jaar is die focus er 
nog steeds. Het komt de pedagogische 
veiligheid erg ten goede.  
Ook omdat lesstof in Snappet oneindig is. 
“Voorheen moesten we leerlingen helpen 
om zich één uur met één vak bezig te 
houden. Nu werken ze gewoon 
zelfstandig verder.” 

Kritischer op hun eigen werk 
Een ander groot voordeel dat Rick ziet is 
het positieve effect van de directe 
feedback die leerlingen via Snappet 
krijgen: “Het direct zien of je een opgave 
goed of fout hebt beantwoord, zorgt 
ervoor dat de leerlingen kritischer op hun 
eigen werk zijn geworden. Dit werkt veel 
beter dan de volgende dag in je schrift 
terugkijken wat je goed of fout had.  
Daarnaast zitten niet altijd dezelfde 
leerlingen aan mijn verlengde instructie 
tafel. Ik zie in één oogopslag waar een 
leerling op uitvalt en speel daar direct 
tijdens mijn ronde op in. Alleen diegenen 
die het echt nodig hebben geef ik 
verlengde instructie. Dit motiveert de 
leerlingen heel erg! Een leerling die 
normaal gesproken altijd verlengde 
instructie kreeg hoeft niet meer 
standaard aan de instructietafel plaats 
te nemen.” 
 
 
  

 

“Mijn leerlingen zijn veel meer 
gefocust dankzij Snappet.”  
 

 
In februari 2019 startte SBO De Catamaran met Snappet in groep 8. 
Dit jaar breiden ze dit op verzoek van de leerkrachten uit naar negen 
groepen.  

 



 

      
 

Hiaten hebben we in beeld 
De tijdelijke sluiting van de school vanwege 
het Coronavirus, heeft ervoor gezorgd dat 
alle groepen 4 t/m 8 nu al met Snappet zijn 
gaan werken: “De leerkrachten die dat voor 
de sluiting nog niet deden, wilden niet meer 
terug. Ook de leerkrachten die minder met 
ICT hebben zijn enthousiast.  
We zijn nu vooral bezig met herhaling en 
het wegwerken van de hiaten. Dankzij 
Snappet hadden we die snel in beeld. Na de 
zomervakantie kunnen we dan weer aan de 
slag met ons normale lesprogramma.”  
 
Rick heeft nog een tip voor de scholen die 
overwegen om met Snappet te starten:  
 
“Gewoon mee beginnen. Ik nodig 
iedereen ook vooral uit om bij 
ons op school te komen kijken!”   
 
 
 
 

  
 
 
 

Meer weten? 
We beantwoorden graag al je vragen! 
 
088 – 999 0 411  
schools@snappet.org               


