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Deel sites 

Op de deelsite Kiezen voor 
STEM vind je STEM-materiaal. 
De lat hoog voor talen 
verzamelt het materiaal 
voor taalleerkrachten. Op 
iedereen telt mee zie je 
informatie en materiaal over 
ondersteun ingsnoden. 
Klik in het menu op Deelsi
tes en ontdek ze allemaal. 

Classy 

Dankzij het netwerk sta je er nooit alleen voor. 

We noemen KlasCement niet zomaar een lerarennetwerk. 
Elke gebruiker heeft een profiel waardoor je makkelijk 
contact kan maken met interessante collega's. 
Klik in het menu op Netwerk, klik op Leden en bekijk de 
'gouden gids van leraren' in Vlaanderen. 
Organisaties die onderwijsnascholingen aanbieden, 
hebben een eigen pagina. Op de Netwerkpagina vind je 
ze onder Nascholingsorganisaties. Je kan er zoeken op 
onderwerp, naam en locatie. 
Ook bijlesgevers zoeken kan via de netwerkpagina. 

Heb je een onderwijsvraag? Witje oproepen tot samenwer
king of hulp? Dan is ons forum dé place to be! 
Via de netwerkpagina klikje eenvoudig door. 

klascement.net/forum 

E Like onze Facebookpagina: facebook.com/klascement

'1 Gratis website maken voor Lerarenkaart-houders 
'1 500 megabyte webruimte 

'1 Installeer je website of blog in één klik 

KlasCement

info@klascement.net
 

 

\/.U. Ann Verhaeghen
Departement Onderwijs 
en Vorming 
Koning Albert Il-laan 15 
1210 Brussel 
versie 4/10/2022 

Waarom uren spenderen aan 
't voorbereiden van je les? 

Wat je zoekt, staat voor je klaar, 
====' 

op www.KlasCement.net. i-l�-t���� �� 

Voor mezelf en voor toekomstige 
leerkrachten. dé plek om bruikbaar 
onderwijsmateriaal en inspiratie te 
ontdekken. 

Els, lerarenopleider 

✓ gratis platform

✓ leraren delen lesmateriaal,

lesideeën, websites, apps ...

✓ organisaties delen hun

aanbod voor onderwijs

✓ alle vakken en leeftijden

REGISTREER GRATIS 

Word één van de 
100 000 leraren die gebruik

maken van KlasCement. 

Nog steeds mijn redder in nood. In 
plaats van te zweten om extra oefe
ningen te bedenken. vind ik ze op 
KlasCement. 

Dorty, leerkracht 
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