


Inhoud van de workshop

• Inleiding en aanleiding; achterliggende 
gedachte Klik-Platform

• Rondleiding door leerlingen
• Veel gestelde vragen
• Aan de slag!



Vaardigheden

Vaardigheden vragen om 
training en onderhoud.



‘Zwembadprincipe’





science & wereldwijs



Valse start



Wat vind je in het Klik-Platform?

• Schooltaken (weektaak)
• Agenda – plannen
• Coachgesprekken
• Beoordelingen van 

behaalde of niet behaalde 
leerdoelen



Veelgestelde vragen



1) Informatie over wat een leerling moet doen staat in de agenda (daar kunnen 
docenten deadlines in plaatsen of bijzonderheden) én in de weektaken. 

2) Algemene boodschap: weektaak moet af, voor elk vak (we noemen dit ook wel 
een werkpad)
Dit betekent dat thuis de vraag ‘heb je je huiswerk voor morgen al af?’ niet meer 
altijd relevant is …

Tip: maak het werkpad van de workshop die vandaag was ingepland thuis af, 
wanneer het in de workshop niet is afgekomen. 

Hoe kan ik mijn kind goed begeleiden?



Stap 1: Terugkijken. Welke workshop stond vandaag ingepland? 
Werkpad af? Zo niet, inplannen of afmaken.
Stap 2: Vooruitkijken. Kijk in de Klikagenda – nieuwe dingen inplannen
Stap 3: Vooruitkijken. Zijn er grote opdrachten of missies waar we nog 
iets aan kunnen/moeten doen? Plan deze in, in de agenda. (Wanneer 
ga je er aan werken.)

Tip: eind van de week even samen kijken met uw kind naar de 
weektaken/werkpaden en deadlines kan heel prettig zijn voor het 
overzicht en om te weten welke losse eindjes eventueel nog mee het 
weekend in moeten.



Workshops inplannen: 
Uitgangspunt is ieder vak minstens een x (ruimte voor een á twee vakken dubbel)
Hier een vast rooster als uitgangspunt voor maken kan wanneer een leerling dit prettig 
vindt. Thuis of met de coach.

Drie x Frans ingepland? Dit is minstens een gesprek waar; hoe ben je tot de invulling van je 
week gekomen, wat is de reden dat Frans zoveel aandacht krijgt? Krijgen andere vakken de 
aandacht die zij verdienen? Hoe kunnen we die goed inplannen zodat de weektaken af 
komen? Etc.



Voorbeeldvragen….
• Staat er nog iets nieuws in de agenda van jouw docenten? Heb je dit 

ingepland als dat nodig is?
• Welke workshop heb je vandaag gehad? Is je werkpad hiervoor af? Zo 

niet, wanneer heb je het afmaken hiervan ingepland? 
• Welke workshops ga je morgen doen?  Wat wil je hier halen / welke 

vragen kunnen handig zijn om hier te stellen?



Somtoday was toch overzichtelijk (klas 2)?
Dat klopt.
Somtoday leert de leerling echter niet de vaardigheden die wij denken 
(en uit onderzoek blijken) belangrijk te zijn, namelijk het plannen en 
organiseren van het schoolwerk. Bovendien bevat het platform meer 
onderdelen die wij belangrijk vinden voor het totaalbeeld (bijvoorbeeld 
de mogelijkheid om coachverslagen op te slaan die zowel voor leerling, 
coach als ouders inzichtelijk zijn) en eigenaarschap van de leerling.
We zijn ons ervan bewust dat dit vaardigheden zijn die niet ingebakken 
zijn en begeleiding, sturing en onderhoud vragen. Thuis en op school.



Waarom werken sommige vakken toch anders?
Goed onderwijs is het uitgangspunt.

Voorbeeld: Frans (AIM: Accelerative Integrated Methodology).

Platform is voor de leerling het vetrekpunt (agenda of werkpaden). Ook 
voor vakken die afwijken in leermateriaal proberen we te zoeken naar 
manieren waarbij het platform en de platform-agenda het 
uitgangspunt zijn. We zijn ons ervan bewust dat afwijkingen namelijk 
niet helpend zijn bij het krijgen van overzicht.



Is er ook een account voor ouders?
Nee (nog niet).
Wij adviseren mee te kijken met uw kind. Laat hem/haar maar eens uitleggen waar 
hij/zij mee bezig is. Een ouderaccount is in ontwikkeling, maar voegt niet veel toe 
op het inloggen in het platform met de inlogcodes van uw kind. 
U kunt …:
- adviseren welke actie een leerling kan ondernemen wanneer er iets niet duidelijk 

is (bijvoorbeeld de docent mailen of de vraag in de Flexstart stellen)
- meedenken over het inplannen van de taken of inplannen van workshops



Wat gebeurt er volgend jaar in klas 3?
Laptop/ Klik-Platform en agenda blijven behouden. 

Aansluiting met de bovenbouw en profielkeuze staan centraal, vakken 
weer apart.
Boeken mogelijk naast de laptop (vak-afhankelijk, onderzoek loopt.)

Dit kan 2024-2025 anders zijn.



Aan de slag!


