Maak nu gratis kennis

Hoe bereidt u uw leerlingen voor
op het examen technologie?
Voor het vak technologie bestaat geen examenbundel of trainingsboek,
maar wel een heel goede website!
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grondig en
voordelig

Probeer
gratis
Reacties van gebruikers:
Wat een mooi instrument. Super!!

Realistisch oefenen + vaardigheden onderhouden en uitbreiden.
Meer dan ‘teaching to the test’.


U houdt de regie in eigen hand.



U kiest een, enkele of alle onderdelen.
Er is geen vaste volgorde, geen dwingende leerlijn.

Wat kost het?


Even geduld - voor het aanmaken van uw website trek ik gemiddeld drie werkdagen uit.



€ 375 (incl. btw) voor een heel jaar (365/6 dagen). Dat jaar kan op
elke gewenste datum ingaan.



Vragen, opmerkingen, direct bestellen?

Wij en de leerlingen zijn erg
tevreden met de website.
Ziet er top uit, ik zal mijn leerlingen
erop wijzen.
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Alle opdrachten zijn gebaseerd op examens van
voorgaande jaren.



Elk thema dekt de volledige examenstof.



Uw leerlingen wennen alvast aan
de manier waarop het examen wordt afgenomen.



De heldere menustructuur en begrijpelijke taal voor optimaal gebruiksgemak.
De vijf thema’s zijn in kleine eenheden verdeeld.
De opzet is geschikt voor vele didactische benaderingen:
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In eigen tempo werken



Individuele begeleiding



Klassikaal werken



Flipping the classroom



Begeleiding op afstand



E-learning

Pluspunten voor de leerling:

Pluspunten voor de docent:

 Alles bij elkaar

 Relevante, complete oefenstof voor

 nooit meer ‘boek vergeten’.
 24/7 bereikbaar.
 Gewend raken aan de manier van

vragen stellen op het examen.
 Geen inlogcodes nodig.
 Geen mailtjes versturen.
 Geen e-mailadres van de docent

onthouden.
 Werkt ook op een smartphone of

tablet.

het examen technologie.
 Geschikt voor zelfstandig werken.
 Geschikt voor ‘flipping the

classroom'.

Technologie
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Reacties van gebruikers:
Dit neemt ons veel werk uit handen
Onze leerlingen werken thuis en in
de klas. Goed gemotiveerd.
Werkt soepel!

 Geschikt voor afstandsonderwijs

(e-learning).
 E-mail-notificatie zodra een op-

dracht is ingezonden.
 Volledig eigen regie over het leer-

pad.

Eerst gratis vrijblijvend proberen
Ga direct naar de website en probeer alles uit.
Laat uw leerlingen de opdrachten maken en insturen via de elektronische formulieren.
De opgaven HipStopStay zijn volledig gratis te gebruiken.
http://technologie-gl.weebly.com/
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