
OSG Echnaton – Topsport Talent SchoolOver Office 365:“Groot voordeel dat opdrachten digitaal 
ingeleverd kunnen worden. Ook kan er digitaal 

samen gewerkt worden.”

Centre for Sports and Education, Zwolle

Over Elerna:
“Elerna is een platform van waaruit je als school diverse vakken uit je curriculum kunt aanbieden. De docent kan vanuit het niets zijn eigen programma opbouwen met opdrachten, filmpjes en afbeeldingen. De leerling werkt in zijn eigen tempo en de docent kan gericht verdiepende of verbredende stof toewijzen zodat de leerling op zijn eigen niveau en tempo kan werken”

Elerna                   - Summar.io          - VO-content  

Sint-Joris, Eindhoven

Over Summar.io:

“Dit is differentiatie in optima forma. Elke leerling kan  

op zijn eigen niveau en tempo werken waardoor maatwerk kan 

worden aangeboden. De docent kan leerlingen coachen in 

hun ontwikkeling en ze krijgen gericht feedback op gemaakte 

opdrachten waardoor ze specifieke ontwikkelpunten meekrijgen.”

Elerna                     - Summar.io               

Trevianum Scholengroep – afdeling LOOT

Padlet

Wil jij contact opnemen met een van deze scholen? Doe dit dan via de LOOT coördinator van de betreffende school. 

Bekijk de product reviews

Wil jij ook jouw ervaringen delen?  
Ga naar: leerling2020.nl/productreviews

Het leerlab LOOT – Digitale content heeft ervaring op gedaan 
met verschillende platforms en digitale content. Op deze poster 

staan de ervaringen van verschillende docenten per school.

Veluws College – Mheenpark en Walterbosch, Apeldoorn

Over Itslearning:

“Het volgen van je leerlingen zorgt ervoor dat je je lesmateriaal kunt 

afstemmen op hun behoefte. Met Itslearning kan dat. Je kunt zien 

wanneer leerlingen hun werk openen, je kunt ze vragen opdrachten 

hier in te leveren, en je kunt de leerlingen er via rubrics (gekoppeld 

aan leerdoelen) feedback geven. Dit alles is ontzettend waardevol 

voor het leren kennen van je leerling. De planner is een prachtig 

startpunt voor je lessen, waarin je series onderwijsactiviteiten van 

start tot eind kunt uitzetten.”

Itslearning                     - Learnbeat                    - VO-content       

Scala College – Nieuwe Sloot, Alphen aan de RijnOver VO-content:“Goede ondersteuning voor het onderwijs maar nog 
niet compleet” 

Google Sites                    - VO-content - Som Today 

H.N. Werkman College - Topsport Talent School, Groningen

Over Itslearning:“Dit schooljaar zijn we gestart met Itslearning. Het 

is een veelzijdige ELO waar veel tools samenkomen 

om zo veel mogelijk onder één kap te kunnen doen. 

Naast een plek om je lessen weg te schrijven zit 

er een studiewijzer en toets functie in. Daarnaast 

blijven ze vernieuwen.”

Itslearning                   - Lesson Up

Over Padlet:

“Trevianum zocht naar een digitaal middel 

waarmee leerlingen vragen kunnen stellen  

aan docenten. Padlet bleek hiervoor  

geschikt en wordt ingezet als online prik- 

bord voor het vak wiskunde.”

Office 365                     - VO-content
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