“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.
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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

