
Junior Cloud Trainer is een uitgebreid online oefenpakket voor rekenen, spelling en 
Engels. De spellen met Tom, Tamira en Robbie bieden afwisseling en extra motivatie 
voor alle leerlingen in groep 3 t/m 8. Je kunt het op de weektaak zetten, gebruiken 
als beloning of inzetten om extra te oefenen, thuis of op school. Het pakket bevat 
vele honderden online oefeningen, verdeeld over verschillende modules.  
Elke leerling kan zelfstandig en op het eigen niveau oefenen.

Spelenderwijs de tafels de baas

‘Juf, als je me midden in de nacht wakker maakt, kan ik zo 
de tafel van 7 opnoemen!’  Tobias kijkt triomfantelijk om 
zich heen. Rekenen doet hij eigenlijk liever niet, want 
cijfers maken hem onzeker. Maar door de speelse  
aanpak van Junior Cloud Trainer – beginnen bij de 
basis, langzaamaan moeilijker met afwisselende  
spelvormen die meegaan met zijn niveau – maakt 
hij zich de tafels makkelijk eigen. En daarmee wordt 
rekenen opeens een stuk leuker. Maar de grootste 
beloning is Tobias’ vertrouwen in zichzelf: hij is ze de 
baas, die tafels.



Zet Junior Cloud Trainer op de weektaak
Behandel de lesstof eens op een andere manier: laat jouw leerlingen 

spelenderwijs oefenen met Junior Cloud Trainer, bijvoorbeeld door het 
op de weektaak te zetten. Het enige dat je hoeft te doen is je  

ICT-coördinator vragen om je licentie te koppelen in Junior Cloud.

Gebruik Junior Cloud Trainer naast de methode

Veel leerlingen hebben, net als Tobias, behoefte aan extra oefenstof. Leren wordt spelen met Junior Cloud 
Trainer. Dit online oefenpakket gebruik je naast de methode om extra oefenstof te bieden bij rekenen,  
spelling en Engels. Leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen doelgericht aan de slag, op school én thuis.

Met een grote variatie aan spellen oefenen de leerlingen met 
optellen en aftrekken, (deel)tafels, klokkijken, breuken, procenten, 
maten en gewichten, geld, kommagetallen en cijferen.

Met diverse spellen en dictees oefenen de leerlingen met de  
CITO-categorieën: luisterwoorden, weetwoorden en regelwoorden.

Met aansprekende thema’s verrijken de leerlingen hun  
woordenschat. Binnen elk thema worden de woorden in  
verschillende levels van moeilijkheid aangeboden.
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