
Hoe mooi is het om elk 
kind te zien groeien, ieder 
op z’n eigen moment. 
Junior Cloud is de online 
leeromgeving die je daarbij 
helpt. Je ziet precies waar 
je leerlingen staan én hoe 
jij ze kunt laten groeien.

Zie ze groeien van trots

De klas valt stil, als  Anna met een luide YES! opspringt en haar 
stoel met een klap omvalt. Ze schrikt er zelf van. Een glimlach 
van mijn kant. “Wil je iets met ons delen Anna?”. Met een blos 
op haar wangen draait ze haar scherm: confetti! 
Fantastisch wat dit met haar doet. 
Van een stille, 
teruggetrokken 
leerling zie ik haar 
stappen zetten, 
groeien. Op 
rekenen, nooit 
haar sterkste 
vak, zie ik een 
stijgende lijn. 
Maar nog veel 
belangrijker? 
Dit moment.



Elk kind groeit. Als je stap voor stap ervaart dat je iets leert
• Proberen, leren van feedback en succes 

beleven.
• In het dashboard staat méér dan goed/

fout. Ook tempo, hulp en pogingen. Zo heb 
jij zicht op de ontwikkeling van kennis en 
het leerproces.

• Tips en rijke feedback helpen kinderen op 
weg bij het maken van vragen.

• Belonen van inzet. Kinderen maken 
elke week een stap in de reis die zij dat 
schooljaar maken. Iedere zeven weken is  
er een verrassende interactieve challenge.

Groei centraal

Helpt jou de juiste stappen te zetten tijdens de hele lesdag
• Leren is een menselijke interactie. Jij 

begeleidt jouw leerlingen van samen naar 
zelfstandig werken.

• Met seintjes over wat opvalt zie je in 

één oogopslag wat jouw leerlingen nodig 
hebben.

• In het dashboard komt informatie over 
lessen, extra oefenen en toetsen bij elkaar.

De kracht van de leerkracht

Ieder kind uitdaging op het eigen niveau
• Heldere leerdoelen bij de start én evaluatie 

van de les.
• Na de gezamenlijke start werken kinderen 

in hun eigen leerroute aan de doelen van 
de les.

• De leerroutes passen zich automatisch aan. 
Ook hierover krijg jij een seintje en houd je 
als leerkracht de regie.

• Voor ieder kind is er altijd relevante extra 
oefenstof gebaseerd op de doelen van de 
lessen.

Op het juiste niveau zinvol aan het werk

Aandacht voor het leerproces & ‘leren leren’
• Iedere les reflecteren kinderen op hun eigen 

leerproces.

• Kinderen kiezen iedere week aan welk doel 
zij werken. Dit zijn doelen die helpen bij het 
‘leren leren’.

Voor alle vakken en over de grenzen van vakken heen

Keuzevrijheid voor jou als leerkracht én passend bij de visie van jouw school
• Jij bepaalt wanneer jij en jouw leerlingen 

digitaal werken of met een leerwerkboek.
• Wisselen tussen digitaal en de 

leerwerkboeken kan per les, lesfase en  
zelfs per leerling.

• Keuze uit: Junior Cloud extra oefenen,  
Junior Cloud per vak, Junior Cloud voor 
meerdere vakken.

Digitaal, leerwerkboeken & mix

Direct aan de slag 
Nu al in Basispoort beschikbaar. 

Direct activeren en met één account meteen 
met al het lesmateriaal aan de slag!


