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Digitaal leren met Momento
De vraag naar een totaaloplossing op het gebied van digitaal leren in het basisonderwijs neemt toe.
Veel leerkrachten en schoolteams zijn op zoek naar oplossingen om kinderen meer op maat en
adaptiever uit te kunnen dagen, of juist extra oefeningen te kunnen geven op leerdoelen. Om meer
te kunnen personaliseren en op de juiste momenten de juiste aandacht te kunnen geven aan hun
leerlingen. Momento maakt dit mogelijk. De grote uitgeverijen en de schoolleveranciers presenteren
een laagdrempelige en flexibele totaaloplossing voor digitaal leren: Momento. Dit educatieve
content biedt, in combinatie met goed leerlingdevice, een compleet overzicht van de leerresultaten
van leerlingen.
Wij hebben in schooljaar 2018-2019 een pilot gedraaid met de groepen 5. Dit is goed bevallen, bij de
leerlingen en de leraren, waardoor we hebben besloten om voor het nieuwe schooljaar Momento
ook in te zetten voor de groepen 6.
We hebben voor alle leerlingen uit de groepen 5 en 6 een laptop aangeschaft. Hierop verwerken de
leerlingen de leerstof van de lesmethodes digitaal. De leraar kan op zijn of haar computer de
verwerking van de leerstof van leerlingen rechtstreeks volgen, waardoor hij / zij meteen individueel
of in kleine groepjes extra hulp of ondersteuning aan te bieden wanneer een onderdeel niet wordt
beheerst. Leerlingen die de leerstof juist al beheersen worden in deze digitale omgeving juist
uitgedaagd met verdiepende leerstof. Het programma past dus het aanbod aan op maat en biedt
veel extra gevarieerde oefening en uitdaging.
Na dit schooljaar zullen wij deze werkwijze in beide groepen weer evalueren, waarna wordt besloten
of we dit aanbod willen uitbreiden naar andere groepen.

Via onderstaande link kunt u een filmpje over Momento bekijken.
https://youtu.be/QloxQ-d0ZVo
Op de website van Momentol kunt u meer informatie over dit aanbod en deze werkwijze lezen.
https://www.momento.nl/

