Waarom uren spenderen aan het
voorbereiden van je les?
Wat je zoekt, staat al op
www.KlasCement.net
KlasCement is het gratis platform waar
leerkrachten materiaal delen, voor
leerlingen van alle leeftijden.
Doorzoek tienduizenden leermiddelen
op onderwerp, vak of onderwijsniveau:
oefenmateriaal,
lesbundels,
apps,
video’s,

Bron van bruikbaar onderwijsmateriaal en inspiratie. Voor mezelf en voor
leerkrachten in spe, de plek om te
snuisteren.
Els, lerarenopleider

Nog steeds mijn redder in nood. In
plaats van te zweten om extra oefeningen te bedenken, vind ik ze op
KlasCement .
Dorty, leerkracht

onderwijsactiviteiten,
en nog veel meer.

Het is de cement tussen mijn
klasstenen!
Fred, leerkracht

REGISTREER GRATIS
en word lid van een
netwerk van delende
leerkrachten

STAP 1: Registreer en meld aan
Nog geen lid?

Al lid?

REGISTREER:

MELD AAN

Klik op Registreren als nieuw lid en
geef je e-mailadres in.
Klik op de link in de aanmeldingsmail
die je ontvangt.

Je kan de leermiddelen pas na
aanmelding volledig bekijken.
Meld dus altijd eerst aan.

Vervolledig je proﬁel.
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1. Klik op de suggestie die verschijnt als je
je zoekwoord intikt. Dat trefwoord komt
minstens één keer voor.
2. Start met weinig zoekﬁlters en klik al
op Zoek. Verﬁjn daarna je resultaat.
3. Probeer een synoniem of verwant
woord als je weinig resultaten krijgt.

STAP 3: Verﬁjn en sorteer
Na het zoeken krijg je een lijst met leermiddelen.
VERFIJN

SORTEER

BEWAAR ZOEKACTIE

Gebruik meer ﬁlters als je té
veel resultaten ziet. Via de
geavanceerde ﬁlter kan je het
onderwijsniveau bepalen tot
op de graad en richting
nauwkeurig.

Sorteer op populariteit. Zet de
leermiddelen met de meeste
reacties bovenaan.

Geef je zoekactie een naam. Je
kan later met één klik dezelfde
zoekactie uitvoeren en zien of
er nieuw materiaal is toegevoegd.

Naam

TOEVOEGEN

ZOEK
Bewaar
zoekactie

1542 Leermiddelen gevonden bij KlasCement
SORTEER

LEES MEER

Hoe pas ik mijn gegevens aan?

Pas aan wat je bij registratie ingaf, zoals
onderwijsniveau, vakken, je adres en je school.

Hoe pas ik mijn wachtwoord of e-mail aan?

Naast je aanmeldopties kan je ook je inschrijving op
de nieuwsbrief en je privacyopties aanpassen.

Hoeveel KlasCementpunten heb ik?

Een overzicht van je gewonnen en verloren punten.
Meer informatie over de punten lees je op de
achterzijde van dit blad.

Tips en trucs op jouw maat
KlasCementberichten
Favoriete leermiddelen

Naam
Mijn proﬁel
Mijn opties
1000 punten
Mijn leermiddelen
Afmelden

STAP 4: Bekijk het leermiddel
TOEVOEGEN

Lees de omschrijving van
het leermiddel en download het document, bekijk
de app, lees het artikel,
bezoek de site, enzovoort.

Naam

Context

Informatie

In de linkerkolom zie je
voor wie het leermiddel
bedoeld is en lees je meer
informatie over het leermiddel.

DOWNLOAD
MAAK FAVORIET

DEEL

REAGEER

STAP 5: Bewaar en geef feedback
Knap
leermiddel
bekeken?

Maak het
favoriet
Maak leermiddelen
favoriet om ze later
makkelijk terug te
vinden.
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Geef het
een score

Typ een
reactie

Deel het
met collega’s

Door jouw waardering via een score
kunnen anderen
sorteren op score.

Iedereen vindt een
complimentje of
opbouwende
feedback ﬁjn.

Breng je collega’s op
de hoogte via mail of
sociale netwerken.

+5 punten

+10 punten

+5 punten

KlasCement maakt deel uit van het
Departement Onderwijs en Vorming.

Contact: info@klascement.net

V.U. Micheline Scheys, secretaris-generaal
Departement Onderwijs en vorming
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
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