Taaltrainer
Elke docent is een
taaldocent! Een leerkracht
geeft immers het goede
voorbeeld, ook als het gaat
om taal. Met de online
taalmodule weet je zeker
dat jij voorloper bent en
blijft op het gebied van de
Nederlandse taal.
Wat kun je verwachten?
De e-module begint met
enkele instaptoetsen.
Daardoor weet de software
precies waar je
verbeterpunten liggen. Je
krijgt vervolgens een
persoonlijk leerpad
aangeboden met lessen die
zijn afgestemd op jouw
leerbehoefte. Wanneer je
voldoende geoefend hebt,
kun je de eindtoets doen.
Het certificaat dat je
daarmee verdient, bewijs
dat je het kunt! Je werkt
toe naar het streefniveau 3f
(PABO – toelatingsniveau)

Ook krijg je op gezette tijden
herhalingsoefeningen
aangeboden per
e-mail/pushbericht. Die kun je
bijvoorbeeld doen via de app,
want herhaling is de kern van het
leren!
Wat kost het?
Nu tijdelijk €19,95!
Normaal €39,95 per persoon
voor een traject van maximaal 12
maanden.

Aanmelden?
Dat kan via springlish.nl/slim/

Rekentrainer
Elke docent is een
rekendocent! Een leerkacht
geeft immers het goede
voorbeeld, ook als het gaat
om rekenen. Met de online
rekenmodule weet je zeker
dat jij voorloper bent en
blijft op het gebied van
rekenen.
Wat kun je verwachten?
De e-module begint met
enkele instaptoetsen.
Daardoor weet de software
precies waar je
verbeterpunten liggen. Je
krijgt vervolgens een
persoonlijk leerpad
aangeboden met lessen die
zijn afgestemd op jouw
leerbehoefte. Wanneer je
voldoende geoefend hebt,
kun je de eindtoets doen.
Het certificaat dat je
daarmee verdient, bewijs
dat je het kunt! Je werkt toe
naar het streefniveau 3f
(PABO – toelatingsniveau)

Ook krijg je op gezette tijden
herhalingsoefeningen
aangeboden per
e-mail/pushbericht. Die kun je
bijvoorbeeld doen via de app,
want herhaling is de kern van
het leren!
Wat kost het?
Nu tijdelijk €34,95!
Normaal €39,95 per persoon
voor een traject van maximaal
12 maanden.

Aanmelden?
Dat kan via springlish.nl/slim/

