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 Onlineklas helpt ons om sneller 
       en efficiënter te gaan werken 

Hans van Maanen, directeur OBS de Schakel:
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Modern basisonderwijs
  begint met Onlineklas
Het werken met digitale leermiddelen is inmiddels op bijna elke school ingeburgerd.  
Online oefeningen of ondersteunende lesstof op het schoolnetwerk, het is allemaal binnen 
handbereik. Het maken van digitale toetsen en het verwerken van de gegevens in een 
leerlingvolgsysteem, de meeste leerkrachten kunnen er prima mee uit de voeten. Maar 
bespaart het werken met digitale lesstof ook werkelijk tijd? En is het echt zo gemakkelijk  
om uit het enorme aanbod van software en content snel de juiste lesstof te vinden?  
Hoe flexibel pas je de aanvullende lesstof toe in je lessen? En heb je als leerkracht 
voldoende mogelijkheden om het aanbod aan te passen op de individuele behoefte van je 
leerlingen? En is het niet verwarrend om in zoveel verschillende systemen je weg te moeten 
vinden? Dit zijn vragen waarop we een eenvoudig antwoord hebben: er is Onlineklas. 
Onlineklas maakt van moderne onderwijsmiddelen ook echt modern onderwijs.

Onlineklas bevat een aantal slimme 

functionaliteiten en een enorme 

hoeveelheid, goed gestructureerde 

content. Inclusief een aantal 

volledige methodes.
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 Ouders dragen met Onlineklas  
       nu ook echt bij aan het leerproces  
     van hun eigen kind   

Ans de Jager, leerkracht OBS de Schakel: 

Onlineklas is de startportal voor het 

benaderen van al je content. Dankzij 

de 'Single sign in' functie log je direct 

in op al je educatieve software.

Met Onlineklas kun je op een unieke manier je eigen 

onderwijssysteem bouwen en beheren. Met één enkele 

klik zet je oefeningen voor thuis klaar of ontsluit je het 

leerlingportfolio voor de ouders. Ouders participeren 

vervolgens door bepaalde oefeningen met hun 

kinderen thuis te doen zodat er een extra bijdrage aan 

het leerproces plaatsvindt.  

 
WAARDEVOL GEREEDSCHAP

Onlineklas is een waardevol stuk gereedschap 

voor de vakman of -vrouw en biedt als school een 

fantastisch instrument om de communicatie met 

thuis te intensiveren, zonder dat dit extra tijd kost. En 

via OneDrive sla je alles veilig op in de Cloud zodat je 

er overal en altijd bij kan. Allemaal functionaliteiten 

in Onlineklas, die ontwikkeld zijn om jouw leven als 

leerkracht eenvoudiger en professioneler maken. In 

deze brochure zetten we de belangrijkste componenten 

van Onlineklas uiteen. 

IN ELKE NETWERKOMGEVING TE INTEGREREN

Of je school nu intensief met digitale leerstof werkt of 

slechts sporadisch online leermiddelen inzet, in alle 

gevallen kun je gemakkelijk met Onlineklas beginnen. 

Onlineklas is in elke netwerkomgeving te integreren. 

Je bepaalt zelf welke functionaliteiten je wel of niet 

gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld ook Basispoort vanuit 

Onlineklas benaderen. Hoe je ook met Onlineklas wilt 

beginnen, in alle gevallen biedt Onlineklas direct vanaf 

het allereerste gebruik grote voordelen. Het overzicht, 

de uniforme toegang tot de verschillende lesstof en de 

uitgebreide zoekfunctie bieden allemaal direct gemak 

vanaf het allereerste gebruik.
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EÉN KEER INLOGGEN VOOR AL JE LESSTOF

Met Onlineklas kun je met één login al je software 

en online content op een veilige en overzichtelijke 

manier benaderen, zoals bijvoorbeeld Basispoort. Dat 

geldt niet alleen voor de leerkracht, maar ook voor de 

leerlingen, hun ouders en je collega’s. Dit noemen we 

‘Single sign login’. Welke uitgever of welke websites 

daarbij benaderd worden bepaal je zelf. De links voeg je 

eenvoudig toe door het aanmaken van tegeltjes. Naast 

de in Onlineklas aanwezige eigen methodes en content 

kun je op deze manier digitale lessen, oefeningen, 

filmpjes en websitelinkjes naar keuze toevoegen. 

Geordend en toegankelijk voor tablet, iPad, computer 

of digibord. Het kunnen inloggen in al je systemen met 

één login is slechts één van de vele krachtige, maar 

eenvoudige functionaliteiten in Onlineklas. 

Onlineklas werd ontwikkeld vanuit verschillende 

modules. Bijvoorbeeld Topondernemers  

als zaakvakmethode, Leerwereld.nu als 

contentplatform, Topowereld als topografie- 

module en het bekende bibliotheek.net voor 

het beheer van de schoolbibliotheek.

WAT IS ONLINEKLAS?

Onlineklas werd ontwikkeld vanuit verschillende 

bestaande modules. Bijvoorbeeld Topondernemers  als 

zaakvakmethode, Leerwereld.nu als contentplatform, 

TopoWereld als topografiemodule en het 

bekende bibliotheek.net voor het beheer van de 

schoolbibliotheek. Met de aanvulling van de complete 

WinklerPrins online encylopedie en nog vele andere 

modules is een volwaardig contentplatform voor het 

primair onderwijs ontstaan. 
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UNIEKE NAVIGATIE DOOR HET TEGELMENU

Wat Onlineklas uniek maakt is de eenvoudige en open 

navigatiestructuur. Dit maakt Onlineklas ook geschikt 

voor jonge kinderen. Door het tegelmenu wordt 

navigeren kinderspel. De bediening van de menu’s 

en de manier waarop de informatie benaderd kan 

worden maakt Onlineklas echt uniek. Of je nu gebruik 

maakt van de in Onlineklas aanwezige content of 

zelf tegeltjes toevoegt, de navigatie is in alle gevallen 

supereenvoudig.

ONE DRIVE

Als je school met Onlineklas gaat werken profiteer je 

direct van gratis externe opslag via OneDrive. Zo is 

alle informatie altijd en overal op een veilige manier 

toegankelijk. Handig voor het klaarzetten van huiswerk 

via de huiswerkmodule of om digitaal nagekeken 

oefeningen voor leerlingen en ouders klaar te zetten. 

Het nakijken van gemaakte oefeningen doe je via de 

handige Onlineklas editor functie, waarbij je net als 

op papier je opmerkingen of krul op de toets schrijft. 

Naast erg handig, scheelt dit ook nog eens bergen 

papieren nakijkwerk.

OVERAL EEN VEILIGE 

TOEGANG MET ONEDRIVE

Met OneDrive heb je overal en altijd een veilige 

toegang tot de content van school. Zo kun je als 

leerling de oefeningen die door de leerkracht zijn 

klaargezet thuis benaderen. Dit biedt ruimte voor 

bijvoorbeeld het digitale leerlingportfolio.

Met Klassenpraat kunnen 

leerlingen met elkaar 

communiceren
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Wat zit er in 
Onlineklas Basis?

Op deze en de volgende pagina's laten we zien welke 

functionaliteiten er in Onlineklas Basis zitten. Veel van 

deze functionaliteiten zitten ook in Leerwereld. Maar 

door het gebruik van Onlineklas Basis beschikken 

bestaande Leerwereld gebruikers ook ineens over de 

extra mogelijkheden van Onlineklas. 

ONLINEKLAS BRONNEN

Met Onlineklas Bronnen kun je snel zoeken naar 

afbeeldingen, geluiden, informatiekaarten, filmpjes 

en nog veel meer. Onlineklas Bronnen is een 

zoekmachine, opgebouwd uit duizenden veilige 

websites. Maar er kan ook informatie uit bijvoorbeeld 

de schoolbibliotheek toegevoegd worden aan de 

zoekresultaten.    

Onlineklas bestaat uit Onlineklas Basis, al dan niet aangevuld met verschillende 
lesstofmodules, die je eventueel ook los kunt aanschaffen. Onlineklas Basis is o.a. 
voortgekomen uit Leerwereld.nu. Dit betekent dat alles wat Leerwereld.nu biedt ook binnen 
Onlineklas Basis beschikbaar is. Maar je kunt ook gewoon kiezen om alleen een methode 
(bijvoorbeeld Verkeer of Bewegingsonderwijs) te gebruiken en later alsnog Onlineklas Basis 
toe te voegen.

 Onlineklas werkt intuïtief 
       en daardoor gebruik ik 
    bijna alle functies  

Marion van Heemskerk, leerkracht OBS de Schakel: 
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ONLINEKLAS LEERLINGPORTAL

Maak je interface op maat! Stel je eigen 

welkomsttekst in, zet menu's aan of uit en 

voeg je eigen tegeltjes toe. Stel een Poll in 

of personaliseer je werkomgeving. Doe een 

import via Edex XML of exporteer je gegevens. 

Beheer eenvoudig je licenties en hou overzicht 

op je modules. Of bouw je eigen lessen met de 

geïntegreerde App-builder!

ONLINEKLAS TEGELMENU

Maak je eigen leerlijn door het toevoegen van 

allerlei content of maak direct een koppeling 

naar je methodische software. Door het 

aanmaken van extra tegeltjes bouw je je 

eigen leeromgeving. Ook leerlingen kunnen 

hun eigen tegeltjes aanmaken, inclusief 

favorieten. Dankzij de integrale koppeling met 

de Appstore van Apple kun je ook tegeltjes 

aanmaken met directe links naar de apps. Een 

krachtige functionaliteit. Met het Onlineklas 

Tegelmenu kan je onderwijs groeien zoals jij 

het wilt. 
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ONLINEKLAS ONEDRIVE

Beheer je eigen koppeling naar veilige opslag in de 

Cloud. Log altijd en overal in op je beveiligde OneDrive 

locatie en werk samen aan documenten. OneDrive is 

volledig geïntegreerd met Onlineklas, wat betekent 

dat er ook 'in the cloud' gewerkt kan worden met 

PowerPoint, Word, OneNote, Outlook en Agenda 

modules van Office Online. Altijd en overal.

ONLINEKLAS DIGIBORD APPS

Een compleet pakket aan Digibord Apps, via 

Onlineklas te benaderen. Een telraam, landkaart, 

een klok of een verkeerslicht, je vindt het allemaal 

in Onlineklas Digibord Apps. Uiteraard kun je hier 

ook je eigen (online) apps aan toevoegen en kan er 

eenvoudig een koppeling met de apps van Gynzy 

worden gemaakt!
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ONLINEKLAS LEERLINGPROFIEL

Leerlingen kunnen bij hun 

profielinstellingen hun eigen 'Avatar' 

aanmaken en aangeven wat hun hobby's, 

boeken, lievelingskleur etc. zijn. Daarmee 

zien ze hun eigen identiteit weer binnen 

Onlineklas terug.

ONLINEKLAS ONTSPANNING

Met Onlineklas ontspanning bieden we een 

enorm aanbod educatieve spellen aan. Puzzels, 

woordzoekers, kleurplaten en spelletjes, het is 

allemaal beschikbaar binnen Onlineklas ontspanning. 

Voeg je eigen favorieten toe of blokkeer ongewenste 

spelmodules.

REFLECTIEGESPREKKEN MODULE

Onlineklas maakt gebruikt van het POG. POG 

staat voor 'Portfolio Ondernemend Gedrag' en 

helpt kinderen hun competenties te ontwikkelen. 

Hiervoor worden reflectiegesprekken gehouden 

aan de hand van de 'digitale reflectiewaaier'. In 

de waaier worden 6 belangrijke competenties op 

3 niveaus weergegeven. Via handige overzichten 

kan de ontwikkeling van de leerling gevisualiseerd 

worden. De reflectiegesprekken module is een 

standaardonderdeel van Onlineklas Basis.
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Onlineklas 
Zaakvakken

De basis van Onlineklas Zaakvakken bestaat uit de bekende methode TopOndernemers. 
Topondernemers wordt door vele scholen in fysieke of digitale vorm al gebruikt en is 
naadloos geïntegreerd in Onlineklas Zaakvakken. Onlineklas Zaakvakken laat leerlingen op 
verschillende, verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en 
techniek. De methode zorgt ervoor dat kinderen de wereld en zichzelf op ondernemende 
wijze ontdekken. Want, wat je zelf ontdekt, onthoudt je beter! Onlineklas Zaakvakken 
bestaat uit een gedeelte voor groep 3-4 en een gedeelte voor groep 5 t/m 8. Onlineklas 
Zaakvakken bevat aanvullende modules voor techniek, geschiedenis, topografie die allemaal 
geschikt zijn voor tablet, iPad, PC of Digibord.

Alle opdrachtkaarten, hulp- en werkkaarten en 

handleidingen van TopOndernemers zijn ook in 

fysieke vorm leverbaar. Maar je vindt ze ook terug in 

Onlineklas Zaakvakken. Zo combineer je de prachtige 

methode met de functionaliteiten van Onlineklas. 

Met behulp van Onlineklas Bronnen kunnen 

leerlingen zelfstandig met de opdrachten aan het 

werk. Onlineklas Zaakvakken is helemaal modulair 

opgebouwd, dus je kunt als leerkracht zelf bepalen 

welke modules je binnen Onlineklas Zaakvakken wilt 

gebruiken. Of je nu kiest voor de volledige methode of 

alleen het gedeelte voor groep 3 en 4, alle informatie 

staat overzichtelijk per les in digitale vorm bij elkaar. 

En met Onlineklas voeg je zelf eenvoudig tegeltjes naar 

filmpjes, geluidsfragmenten of websites toe. 

WINKLER PRINS

Via een separaat abonnement kan ook een koppeling 

met WinklerPrins worden aangeschaft. Allemaal via 

Onlineklas te benaderen. Dit betekent dat leerlingen 

niet extra hoeven in te loggen om de bij de opdrachten 

horende informatie te zoeken. 

ZAAKVAKKEN
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ONLINEKLAS ZAAKVAKKEN 3/4

In de vormgeving en de thematische inhoud is in 

Onlineklas Zaakvakken 3/4 rekening gehouden met 

de leeftijd van de kinderen en hun belevingswereld. 

Samen met ‘Lars’ en ‘Lotte’ worden de kinderen 

meegenomen op een ware ontdekkingstocht door de 

wereld. Inclusief digitale praatplaten, opdrachtkaarten 

en handleiding voor de leerkracht. Inclusief 

registratiemodule.

ONLINEKLAS ZAAKVAKKEN 5/8

Met de boeiende thema's van Onlineklas Zaakvakken 5/8 

ontdekken leerlingen de wereld en zichzelf. De digitale 

thematische opdracht- en hulpkaarten zorgen voor een 

gestructureerd lesaanbod waarbij de kerndoelen afgedekt 

worden. De leerlingen werken zelfstandig of in groepjes 

aan de opdrachten en sluiten deze af met werkstukken, 

oefeningen, een verslag of andere activiteiten. De online 

Kennisbank helpt ze daarbij. Inclusief digitale praatplaten, 

handleiding, toetsmodule en registratiesysteem.
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Onlineklas 
Zaakvakken

ONLINEKLAS GESCHIEDENIS

Onlineklas Geschiedenis bestaat uit 50 digitale 

opdrachtkaarten, gebaseerd op de Nederlandse 

Canon. De gemaakte opdrachten komen in een 

portfolio, waardoor een eigen 'Geschiedenisboek' 

ontstaat. Met behulp van Onlineklas Bronnen kunnen 

vele filmpjes, geluidsfragmenten of afbeeldingen 

bijdragen aan de lesstof. Met Onlineklas Geschiedenis 

komt het verleden echt tot leven!

ZAAKVAKKEN

WINKLERPRINS ALS SEPARATE MODULE

Winkler Prins online is dé webbased encyclopedie 

voor het Nederlands taalgebied. Een online kenniskit 

voor thuis én in de klas en te gebruiken bij alle 

vakken. En daarom kun je WinklerPrins als extra 

module aanschaffen in Onlineklas. WinklerPrins is 

betrouwbaar, veilig én leuk.
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ONLINEKLAS TOPOWERELD 

Vanaf groep 5 kan er gewerkt worden met Onlineklas 

Topowereld. Nederland, Europa en de wereld buiten 

Europa komen allemaal aan bod via de digitale 

opdrachtkaarten van Onlineklas Topowereld. Per 

leerjaar zijn er 20 kaarten voorhanden, die bij uitstek 

geschikt zijn voor gebruik op het Digibord. De kaarten 

komen in een digitaal portfolio waardoor een  eigen 

'Atlas' ontstaat. Onlineklas Topowereld sluit uitstekend 

aan bij de module Onlineklas Topografie.

ONLINEKLAS TECHNIEK

Werk schoolbreed aan techniek met Onlineklas 

Techniek. Met behulp van de digitale opdrachtkaarten 

komen de eenvoudige basisprincipes van techniek 

aan bod. Door ontdekkend en natuurlijk te leren, met 

gebruik van de op school aanwezige materialen, wordt 

het begrip techniek op boeiende wijze onderdeel van 

het vak wereldoriëntatie.
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Onlineklas 
Verkeer

VERKEER

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van 
groep 1 t/m 8. Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeersmethodes. 
Met Onlineklas Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het 
verkeer deel te nemen. Dit gebeurt niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door 
de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag veel 
aandacht te schenken. In de lagere groepen door spelenderwijs situaties aan bod te laten 
komen, maar in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis. 
Onlineklas Verkeer is onlangs geanalyseerd door kennisplatform CROW en daarbij zeer 
positief beoordeeld.
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HANDIGE SITUATIEBUILDER

Met de 'Situatiebuilder' kun je als leerkracht zelf 

allerlei verkeerssituaties maken. Dit kan ook op 

een tablet. De realistische voertuigen, personen 

en wegen zorgen voor een goede herkenning in de 

praktijk. Alle mogelijke verkeerssituaties kunnen 

zo onder de aandacht worden gebracht om het 

effect van de verkeerslessen op de veiligheid te 

versterken. Hiermee neemt de effectiviteit van de 

verkeerseducatie zienderogen toe.

KLASSIKAAL, 
MAAR OOK ZELFSTANDIG

Met het digibord komen vele 

verkeerssituaties door de leerjaren 

heen aan bod. Alle aangeboden lesstof 

wordt op zeer interactieve wijze 

ondersteund met filmpjes, animaties, 

foto's en een duidelijke toelichting. 

De lessen en toetsvragen kunnen ook 

individueel via tablet of PC worden 

aangeboden, waardoor de leerling ook 

zelfstandig met Onlineklas Verkeer 

aan de slag kan. Als leerkracht is 

voorbereiding op de lessen minimaal.

VOLLEDIG DIGITAAL

Omdat de methode Onlineklas Verkeer volledig 

digitaal is, is deze makkelijk te updaten. Mochten er 

regels wijzigen, dan is de methode snel aangepast. 

Maar het gegeven dat de methode digitaal is 

betekent ook dat er snel een koppeling met 

Google Streetview is gemaakt waardoor zelfs de 

verkeerssituatie rond de eigen school onderwerp 

kan worden van de verkeersles. De oefeningen 

zijn gevarieerd en opgebouwd uit zoekplaten, 

vragen, interactieve animaties en filmpjes en via het 

leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de 

aangeboden lesstof snel inzichtelijk.
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Onlineklas 
Bewegen

BEWEGEN

Bewegingsonderwijs is meer dan gymmen! Met Onlineklas Bewegen brengen 
we fun en beleving samen in een digitale methode voor bewegingsonderwijs. 
Neem de lesstof snel mee naar de gymzaal en breng gelijk verantwoord 
bewegingsonderwijs in de praktijk. Onlineklas Bewegen is er voor groep 3 t/m 
8 in een doorlopende, opbouwende leerlijn. De methode bestaat uit 33 lessen 
per twee leerjaren en is voorzien van duidelijke situatietekeningen voor het snel 
opbouwen van een les.

In de digitale handleiding wordt volgens een vast 

patroon de voorbereiding, de bedoeling en de 

regels van de les uiteengezet. Zo kun je direct met 

een les beginnen en de kinderen snel uitleggen 

wat de bedoeling is. De heldere foto's geven 

houvast bij het geven van de les en de juiste inzet 

van het beschikbare materiaal.

   werken aan modern basisonderwijs18



Karaoke MP3

Handleiding 
leerkracht

KDW leerdoelen
overzicht

SchoolTV
favorieten

YouTube
verkeersfi lms

Verkeerspelletjes 
groep 5-6

Verkeerspelletjes 
groep 7-8

Direct naar 
e-mailprogramma

Extra producten
verkeer kopen

Groep 6

6
Groep 3

3
Groep 7

7
Groep 4

4
Groep 8

8
Groep 5

5Niet beschikbaar
klik hier om 

aan te schaff en

Niet beschikbaar
klik hier om 

aan te schaff en

Kies een icoon en een kleur

 Mijn links naar Karaoke mp3 OKNaam:

http://Spotify.com/K3/verkeersliedje OKLink:

Open link in nieuw venster OKActie:

Dit icoontje is voor
links naar interne 
of externe muziek-
bronnen.

VERKEERLERENHOME VERKEER

DE LESSEN

Alle 33 lessen per twee leerjaren zijn onderverdeeld 

in 5 thema's:

ZOMER-HERFST
HERFST-KERST
KERST-VOORJAAR
VOORJAAR-MEI
MEI-ZOMER

In de meeste lessen wordt bewogen in 4 groepen, 

maar er zijn ook klassikale lessen. Uiteraard voldoet 

Onlineklas Bewegen volledig aan de kerndoelen voor 

bewegingsonderwijs, maar ook extra onderdelen 

zoals bewegen en muziek vormen een integraal 

onderdeel van Onlineklas Bewegen.

Alle lessen zijn gestructureerd en thematisch 

opgebouwd. Je kunt zien welke materialen je 

nodig hebt en wat de leerdoelen zijn. Zo maak je 

bewegingsonderwijs meteen kerndoeldekkend.

 Onlineklas Bewegen maakt  
   de lessen leuk 
    voor de kinderen  

Ans de Jager, leerkracht OBS De Schakel: 
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Onlineklas
Topografie

TOPOGRAFIE

Naast de opdrachtkaarten van Onlineklas TopoWereld  biedt Onlineklas Topografie een 
prachtige digitale module met vele kant-en-klare lessen. Hierbij is gekeken naar Cito lessen, 
maar ook naar algemene lessen. Deze zijn uitgebreider en bevatten meer plaatsen en 
kaarten. Maar je kunt ook zelf bestaande lessen aanpassen, zodat de topografieles echt 
'maatwerk' wordt.

Onlineklas Topografie bestaat uit een leerkrachtmodule en 

een leerlingmodule. De leerkrachtmodule bevat een groot 

aantal printbare kaarten, die speciaal voor het digibord zijn 

geselecteerd. Ook is er een digitale Atlas beschikbaar, die bij 

uitstek geschikt is voor lessen op het digibord maar ook voor 

de tablet.
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SNEL INZICHT DANKZIJ HET 
LEERLINGVOLGSYSTEEM

Maar Onlineklas Topografie bevat meer! Zo zijn er 

allerlei leuke topografiespelletjes voor de leerling 

en is er een separate oefen- en toetsmodule. En 

dankzij het integrale leerlingvolgsysteem heb je 

altijd snel inzicht in de vorderingen. Per groep, 

maar ook per leerling op een gedetailleerder 

niveau. Je zet de lessen voor de leerlingen klaar 

en per leerling kan worden ingesteld hoeveel 

oefeningen er gemaakt moeten worden en op 

welke wijze de toets wordt afgenomen. Hierdoor 

krijgt elke leerling het juiste aanbod op het juiste 

niveau.

FUNCTIONALITEITEN

In het leerlingenprogramma kan de topografie op 

verschillende manieren worden geoefend:

KAART VERKENNEN;

PLAATSEN AANKLIKKEN;

MEERKEUZEVRAGEN;

PLAATSEN INTYPEN;

PLAATSEN SLEPEN.
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Onlineklas
Spelling

SPELLING

Spelling wordt effectiever met Onlineklas Spelling. Onlineklas Spelling is zeer geschikt voor 
leerlingen die veel moeite hebben met spelling en is ideaal voor gebruik in het Speciaal 
Basisonderwijs, bij Remedial Teaching en bij kinderen met een eigen leerlijn in het regulier 
basisonderwijs. Onlineklas Spelling bestaat uit een digitaal gedeelte en een fysieke 
component in de vorm van woordkaartjes in opbergblikjes, werkschriften, 
instructieposters en een handleiding voor de leerkracht. Dit is het 
bekende spellingpakket 'Spelwijzer'.

DE KERN: 1440 WOORDEN DEKKEN 80% AF

Onlineklas Spelling is gebaseerd op een vocabulaire 

van 1440 woorden, waarmee 80% van de 

reguliere spelling is afgedekt. Met beproefde 

spellingtechnieken zoals lezen, BLOON, schrijven, 

woordenboekoefeningen, woorden bouwen en zinnen 

maken worden deze woorden herhalend aangeleerd. 

De dictee-applicatie in Onlineklas registreert per 

leerling de vorderingen. Leerlingen werken in hun 

eigen tempo aan ‘woordpakketjes’, die ze in de 

werkblikjes bewaren. Als leerkracht begeleidt je het 

proces. Na elke serie oefeningen wordt een online 

dictee afgenomen. Eventueel kan de leerkracht ook 

eigen woordpakketjes maken om de spelling verder te 

verbeteren.
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HET ONLINE DICTEE

De leerlingen doen een controle op hun eigen 

voortgang via het online dictee dat de vorderingen 

registreert. Met behulp van de oefenblokken in de 

werkschriften kan de leerling zelfstandig leren spellen. 

De instructieposters voor in de klas geven uitleg over 

de oefeningen.

MATERIALEN

Een basisset Spelwijzer wordt als volgt geleverd:

• 8 woordblikjes met in totaal 1440 woordkaartjes

• 8 verschillende werkschriften (per set van 5 geleverd)

• een set van 5 werkblikjes met tabkaartjes voor de leerling

• een duidelijke leerkrachthandleiding

• 6 instructiewandkaarten (A3)

• Het online dicteeprogramma zit als module in Onlineklas

Tevens is een speciaal samengesteld RT pakket leverbaar, 

waardoor Spelwijzer ook voor één leerling te gebruiken is.
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Onlineklas
Bibliotheek

BIBLIOTHEEK

Onlineklas heeft de meest krachtige online oplossing voor het beheren van de mediatheek 
en het documentatiecentrum op school. Met Onlineklas Bibliotheek kun je eenvoudig het 
uitlenen en innemen van de op school aanwezige media beheren. Uitleentermijnen bepalen, 
QR-code-etiketten printen en het maken van lenerpasjes worden een fluitje van een 
cent! Onlineklas Bibliotheek is volledig webbased, zodat u niets hoeft te installeren op uw 
schoolnetwerk.
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Je voert de ISBN-nummers in en kunt op elk moment 

overzichtslijsten afdrukken. Met de ingebouwde 

zoekfunctie kun je snel de aanwezige of uitgeleende media 

in kaart brengen. Je zoekt daarbij op auteur, titel of inhoud 

van het boek. Geen gedoe of administratie. Onlineklas 

Bibliotheek houdt alles voor je bij en is vanaf elke gewenste 

locatie waar internet aanwezig is bereikbaar.

CONVERSIE VANUIT EDUCAT

Educat wordt niet langer ondersteund en de licenties zijn 

inmiddels verlopen. Speciaal voor scholen die met Educat 

werken hebben we een overstapprocedure naar Onlineklas 

Bibliotheek ontwikkeld. Deze conversie zorgt voor een 

soepele overgang naar Onlineklas Bibliotheek, ook al werkt 

uw Educat versie niet meer.

DIRECT STARTEN MET HET 
ALL-IN-ONE STARTPAKKET

Om het je nog makkelijker te maken hebben we een all-

in-one startpakket ontwikkeld. Hierin bevinden zich een 

Dymo labelprinter 450, een handscanner en de benodigde 

etiketten. Geen boek ontsnapt meer aan de scanner! 

Met dit all-in-one startpakket kun je het complete traject 

van labelen, uitlenen, scannen en beheer op de uitleen 

in een handomdraai inrichten. Je maakt gebruik van 

automatisch gegenereerde QR-codes, die ervoor zorgen 

dat je een volledig sluitend beheer kunt voeren op de 

schoolbibliotheek. En dat alles zonder moeilijke invoer, 

lastige codes of complexe systemen. Invoeren, printen, 

labelen en scannen. Dat is alles! Het all-in-one startpakket 

wordt aangeboden inclusief een handige starttraining.

 Onlineklas Bibliotheek geeft me
    een professionele
  bibliotheek op school!  

Ans de Jager, leerkracht OBS de Schakel: 
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LEERLIJN TEKENEN

Al in een vroeg stadium leren kinderen met de 

leerlijn tekenen om op een leuke manier zich voor 

te bereiden op het schrijven. Maar ook leren ze zich 

te uiten, zonder dat daar direct woorden voor nodig 

zijn. Door de leerlijn tekenen kunnen kinderen aan 

de hand van een door de leerkracht verteld verhaal 

een bijbehorende tekening maken. Hierdoor worden 

de motorische vaardigheden, maar ook de zintuigen 

gestimuleerd. De leerlijn is opbouwend, loopt door 

van groep 1 t/m 8 en is voorzien van duidelijke 

voorbeelden die snel in de groep zijn toe te passen.

Onlineklas groeit!

Naast alle functionaliteiten en modules zoals op de voorgaande pagina's beschreven staan 
we bij Onlineklas zeker niet stil. Want naast onze eigen content bevat Onlineklas ook steeds 
meer content van andere uitgeverijen en leveranciers. Onlineklas wordt hierdoor een steeds 
omvangrijkere, digitiale onderwijsomgeving. Op deze en de volgende pagina's geven we een 
korte impressie van de verschillende soorten content die momenteel worden toegevoegd 
aan Onlineklas.
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LEERLIJN MEDIAWIJSHEID

Kinderen gebruiken allang niet meer alleen boeken 

als informatiebron. Het internet, maar ook allerlei 

andere nieuwe media bieden een omvangrijke 

schat aan informatie over de meest uiteenlopende 

onderwerpen. Maar hoe onderscheid je goede 

informatie van verkeerde  en hoe leer je snel en 

gericht zoeken met Google? Wat is er voor nodig 

om snel de juistheid van informatiebronnen 

in te kunnen schatten of een schrijver van een 

bericht te valideren? Allemaal vragen die in de 

leerlijn 'Mediawijsheid' aangeleerd worden. De 

leerlijn Mediawijsheid maakt gebruik van digitale 

kenniskaarten, opdrachtkaarten en hulpkaarten 

waarmee telkens een onderwerp wordt 

behandeld. De leerlijn is opbouwend en verhoogt 

de efficiëntie waarmee kinderen op het internet 

zoeken. Zo wordt gewerkt aan de zo belangrijke  

'informatievaardigheden' van je leerlingen.

 Leren met behulp 
     van internet is normaal.
Maar internet gebruiken 
        moet je leren.   

Natascha ten Broeke, leerkracht OBS de Schakel: 
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READSPEAKER

ReadSpeaker zorgt ervoor dat alle content snel 

en duidelijk met hoge kwaliteit audio voorgelezen 

wordt. ReadSpeaker voldoet aan de meest recente 

webstandaarden en bestaat uit een voorleesknop met 

geïntegreerde audioplayer. ReadSpeaker werkt op 

alle toestellen en browsers. Doordat de voorgelezen 

tekst gemarkeerd wordt tijdens het lezen stimuleert 

ReadSpeaker ook het tekstbegrip.

MNIT DIGIBORD

Engels leren is Engels doen! Dat is het motto van de 

methode My name is Tom. Deze doorlopende leerlijn 

zorgt ervoor dat kinderen al in een vroeg stadium 

met Engels in contact komen. Dit verbetert later de 

aansluiting op het voortgezet onderwijs, door het 

hogere uitstroomniveau. My name is Tom heeft 

voor groep 1-4 een prachtige digibordapplicatie, die 

binnen Onlineklas te benaderen is. Ook hier vormen 

de illustraties van Dagmar Stam het uitgangspunt. 

De praatplaten zijn interactief en bij uitstek geschikt 

voor het digibord. Doordat de woordjes duidelijk 

worden uitgesproken, leren de kinderen spelenderwijs 

het Engels. De methode My name is Tom bestaat 

uit thema's die dicht bij de belevingswereld van 

de jonge kinderen passen, zoals My birthday, My 

family, My house en My school. In combinatie met de 

prentenboeken komt deze methode Engels echt tot 

leven!
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Onlineklas groeit

Meer weten?

Bezoek www.baseducatie.nl

http://www.baseducatie.nl/


BAS VOOR OP HET DIGIBORD

Welke school heeft er niet iets van Bas? Deze vrolijke 

jongen neemt je mee op zijn ontdekkingsreis door zijn 

jonge leven. De duidelijke thema's sluiten nauw aan bij 

de belevingswereld van de jonge kinderen waarbij een 

verantwoorde ontwikkeling centraal staat. Met Bas 

werken kinderen aan voorbereidend rekenen en taal. 

De prachtige, door Dagmar Stam rijk geïllustreerde 

praatplaten zijn interactief en specifiek voor het 

digibord ontwikkeld. Met multimedia-animaties, 

gesproken verhalen en liedjes wordt het gegarandeerd 

een feest in de klas!

TAALFONTEIN & SCHRIJFFONTEIN

Taalfontein en Schrijffontein zijn frisse, eigentijdse 

methodes en bieden beide een uitdagend lesaanbod. 

Dankzij de samenwerking tussen uitgeverij Groen 

Educatief en Onlineklas komen deze methodes 

grotendeels in digitale vorm beschikbaar in Onlineklas.
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Onlineklas
Kerndoelsoftware

Bij Onlineklas Kerndoelsoftware kunnen leerlingen kiezen uit vele honderden oefeningen, 
die als ondersteuning aan taal, rekenen, topografie, techniek of creativiteit een leuke en 
belangrijke rol kunnen spelen. Onlineklas Kerndoelsoftware is in de basis voor velen een 
oude bekende. Inmiddels is Onlineklas meer dan 25 miljoen keer bezocht. De oefeningen 
zullen geleidelijk omgebouwd worden van Flash naar HTML-5, waardoor deze ook 
toekomstproof worden. Via de Kerndoelwijzer leerdoelenmodule zijn de oefeningen direct 
gekoppeld aan de kerndoelen en vertaald naar leerdoelen.

VAN KERNDOELEN NAAR LEERDOELEN
Wat Onlineklas Kerndoelsoftware écht uniek 

maakt, is de manier waarop de content gekoppeld 

is aan kern- en leerdoelen. De overheid schrijft 

kerndoelen voor en deze worden vertaald naar 

leerdoelen. Maar hoe weet je welke leerdoelen er 

in de klas behaald worden en hoe kun je zien dat 

je als leerkracht of als school kerndoeldekkend 

werkt? Onlineklas Kerndoelsoftware is gebaseerd 

op de leerdoelen, zoals die door de stichting 

Kerndoelwijzer zijn geformuleerd. De stichting 

Kerndoelwijzer heeft de 58 kerndoelen namelijk 

ontleedt en daarbij 1500 leerdoelen geformuleerd. 

Onlineklas Kerndoelsoftware is hierop gebaseerd.
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De oorsprong van de stichting KerndoelWijzer ligt in 2005. Op dat 

moment werden door de overheid nieuwe kerndoelen geformuleerd, 

waardoor verwarring ontstond over de vertaling naar de dagelijkse 

onderwijspraktijk. Hoewel de meeste grote educatieve uitgeverijen 

hun methodisch materiaal relatief snel konden aanpassen, 

betekende dit voor veel scholen dat er onduidelijkheid was over 

welke vaardigheden en leerdoelen door welk kerndoel werden 

afgedekt. Daarom heeft de Stichting KerndoelWijzer in de afgelopen 

jaren alle kerndoelen vertaald naar 1500 separate leerdoelen. Deze 

leerdoelen kunnen aan elke vorm van lesstof gekoppeld worden. 

Binnen Onlineklas worden de methodische modules binnenkort 

gekoppeld aan leerdoelen. Dit maakt Onlineklas zeer bruikbaar voor 

de leerkracht .

OVER DE STICHTING KERNDOELWIJZER

Marion van Heemskerk, leerkracht OBS de Schakel: 
 Oefeningen als aanvullende 

    lesstof aan leerdoelen gekoppeld. 
  Het werkt geweldig! 

De meeste methoden bieden een goed en 

kerndoeldekkend lesprogramma voor de verschillende 

vakken. Maar met welk onderdeel van een methode 

of met welke aanvullende lesstof bereikt de leerkracht 

welk leerdoel? En hoe scoren de leerlingen individueel 

op welke leerdoelen? Is er een snelle en eenvoudige 

oplossing om lesstof te koppelen aan leerdoelen?

Allemaal vragen, waarop Onlineklas Kerndoelsoftware 

op afzienbare termijn een antwoord gaat bieden. 

Onlineklas Kerndoelsoftware is ontwikkeld om het 

beste uit alle digitale lesmogelijkheden samen te 

brengen en deze snel en eenvoudig te koppelen aan 

kern- en leerdoelen. Automatisch of handmatig. 

Ook bieden we uitgebreide mogelijkheden om op 

individueel niveau extra lesstof aan te bieden die bij 

het betreffende leerdoel hoort. Daarmee wordt het 

complete onderwijsleerprogramma op school ingrijpend 

efficiënter gemaakt. Schrijf u in op onze nieuwsbrief 

om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond 

Onlineklas en de Stichting Kerndoelwijzer!
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GRATIS PROBEREN!

Als je Onlineklas wilt proberen, dan kan dat 

natuurlijk! Via www.onlineklas.nl kun je de gratis 
demo aanvragen. Ontdek direct het gemak van één 

platform voor alle digitale lesstof. Het gebruik van 

de volledige versie van Onlineklas is gratis tijdens de 

proefperiode van 30 dagen. 

Bezoekadres:
Hexelseweg 95
7645 AN Hoge Hexel

Tel: 0546 55 65 05
E-mail: info@onlineklas.nl
Web: www.onlineklas.nl

http://www.onlineklas.nl/
mailto:info@onlineklas.nl
http://www.onlineklas.nl/


 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs incl. BTW 

61.202.529  Onlineklas Basisversie - jaarabonnement (per brinnummer) 295,00 

BESTELFORMULIER 

Onlineklas Bronnen  Onlineklas Leerlingportal 

Snel zoeken naar afbeeldingen, geluiden, informatiekaarten, 

filmpjes en nog veel meer. Onlineklas bronnen is een zoekma-

chine opgebouwd uit duizenden veilige websites. 

Maak je interface op maat! Stel je eigen welkomsttekst in, zet me-

nu’s aan of uit en voeg je eigen tegeltjes toe. Doe een import via 

EDEX XML of exporteer je gegevens. Beheer eenvoudig je licenties 

en hou overzicht op je modules. Of bouw je eigen lessen met de 

geïntegreerde App-builder! 

Onlineklas tegelmenu Onlineklas OneDrive 

Maak je eigen leerlijn door het toevoegen van allerlei content 

of maak direct een koppeling naar je methodische software. 

Dankzij de integrale koppeling met de Appstore van Apple 

kun je ook tegeltjes aanmaken met directe links naar apps. 

Beheer je eigen koppeling naar veilige opslag in de Cloud. Werk ‘in 

de cloud’ met Powerpoint, Word, OneNote, Outlook en Agenda 

modules van Office Online. Altijd en overal. 

Onlineklas leerlingprofiel Onlineklas Digibord Apps 

Leerlingen kunnen hun eigen ‘Avatar’ aanmaken en aangeven 

wat hun hobby’s, boeken etc. zijn.    

Onlineklas Ontspanning Reflectiegesprekken module  

Enorm aanbod aan educatieve ontspanning (puzzels, woord-

zoekers, kleurplaten, etc.).  

Hiermee worden reflectiegesprekken gehouden aan de hand van de 

‘digitale reflectiewaaier’. Via handige overzichten kan de ontwikke-

ling van de leerling gevisualiseerd worden. 

Onlineklas bestaat uit Onlineklas Basis al dan niet aangevuld met verschillende lesstofmodules, die je eventueel ook 

los kunt aanschaffen. Onlineklas Basis is voortgekomen uit Leerwereld.nu en dit betekent dat alles wat Leerwereld.nu 

biedt ook binnen Onlineklas Basis beschikbaar is. Maar je kunt ook gewoon kiezen om alleen een methode 

(bijvoorbeeld Verkeer of Bewegingsonderwijs) te gebruiken en later alsnog Onlineklas Basis toe te voegen. Onlineklas 

Basis bestaat uit diverse onderdelen: 



Complete digitale versie van TopOndernemers (Onlineklas Zaakvakken) 

In Nederland werkt 1 op de 7 basisscholen met de methode TopOndernemers. TopOndernemers bestaat sinds 

2005 en laat kinderen op een unieke manier werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. Daarbij 

staat centraal dat wat kinderen zelf ontdekken, beter wordt onthouden. De basis van TopOndernemers bestaat uit 

de leerkaarten voor groep 3 t/m 8, die aangevuld kunnen worden met extra materialen zoals TopCanon, TopTech-

neut en TopoWereld. Onder de noemer TopOndernemers 2.0 presenteert Onlineklas de upgrade van de bestaande 

methode TopOndernemers. Met TopOndernemers 2.0 kunt u de bestaande methode volledig actualiseren en uit-

breiden met nieuwe en actuele, online beschikbare, informatie.  

 

Hoe werkt het precies?  

U neemt een jaarabonnement op TopOndernemers 2.0. Met dit abonnement krijgt u toegang tot de  

TopOndernemers 2.0 omgeving, die een enorme hoeveelheid goed gestructureerde en actuele informatie bevat, 

die volledig aansluit bij de bestaande leerkaarten.  

 

Digitaal voordeel tot wel 50% korting 

Een abonnement op TopOndernemers 2.0 maakt het mogelijk om materialen alleen digitaal aan te schaffen. Heeft 

u bijvoorbeeld nog geen TopOndernemers 3/4, dan kunt u deze nu ook alleen digitaal aanschaffen. U betaalt dan 

eenmalig een bedrag en daarna loopt dit product mee in uw TopOndernemers 2.0 abonnement.  

Op deze manier kunt u TopOndernemers helemaal compleet maken met maar liefst 50% korting. Wilt u later toch 

nog de kaarten op papier ontvangen? Dan kunt u gebruik maken van onze printservice. U krijgt dan tegen kostprijs 

de kaarten alsnog geleverd. Op deze bestellijst kunt u aangeven welke materialen u alleen digitaal wilt ontvangen.  

 

Let op! Alle materialen die u al heeft aangeschaft als folio, ontvangt u in combinatie met TopOndernemers 2.0 ook 

digitaal, deze hoeft u dus niet nog een keer digitaal aan te schaffen. 

 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.202.000  TopOndernemers 2.0 - jaarabonnement 595,00 

Bestel door bij ‘aantal’ een ‘1’ in te vullen voor een 1 jarig-abonnement.  

Een meerjarig abonnement is ook mogelijk: 3 jaar is 5% korting, 5 jaar is 10% korting en 8 jaar =  15% korting.  

Vul dan 3, 5 of 8 in bij aantal. Uw abonnement wordt na deze periode automatisch omgezet in een jaarabonnement. 

Heeft u minder dan 100 leerlingen op school? Neem dan contact met ons op. 
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TopOndernemers groep 3 en 4 (Onlineklas Zaakvakken 3/4) 
Dit pakket bestaat uit 12 houten themakisten en 4 bakken met hulpkaarten.  

Uiteraard is er ook een handleiding/kopieerband. Daarin vindt u de registratie-

formulieren, plankaarten en werkbladen. 

TopOndernemers voor groep 3 en 4 biedt 12 thema’s met elk 15 opdrachtkaarten. 

Bij elk thema is een boeiende praatplaat beschikbaar om bij de introductie van het 

thema de voorkennis te activeren.  

TopOndernemers groep 5-8 (Onlineklas Zaakvakken 5/8) 
TopOndernemers groep 5 t/m 8 biedt 12 thema’s met 15 opdrachtkaarten (in  

2-voud) voor de groepen 5/6 en hetzelfde aantal voor de groepen 7/8. De groepen 

kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. 

Uiteraard is men vrij in de keuze van zowel periode als thema.   

De Kennisbank, TopCanon, TopoWereld en TopTechneut zijn onmisbare  

aanvullingen die u bij TopOndenemers 5-8 kunt gebruiken. 

TopTechneut (Onlineklas Techniek) 

TopTechneut is wat betreft inhoud en methodiek een echt TopOndernemerspakket. 

Er kan schoolbreed mee aan techniek gewerkt worden. Er zijn namelijk opdrachten 

voor groep 3 t/m groep 8. Er wordt gewerkt met eenvoudig te verkrijgen materialen 

die meestal op de school aanwezig zijn. De kerndoelen voor techniek zijn uiteraard 

uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van dit prachtige TopOndernemerspakket. 

TopCanon (Onlineklas Geschiedenis) 

TopCanon bestaat uit 50 opdrachtkaarten bij de 50 thema’s van de geschiedenis 

van de Nederlandse canon. Gemaakte kaarten komen in een portfolio. De leerling 

maakt zo een eigen ‘geschiedenisboek’. De 50 kaarten zijn te verdelen over de  

leerjaren 7 en 8. De kaarten zorgen voor een brede kijk op het thema en de  

plaats in de geschiedenis.  

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.273  TopOndernemers 3/4 folio 1.575,00 

61.202.109  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 787,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.280  TopOndernemers 5 t/m 8 folio 2.650,00 

61.202.116  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 1.325,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.341  TopCanon - groep 7/8 folio 199,00 

61.202.123  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 99,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.266  TopTechneut - groep 3 t/m 8 folio 299,00 

61.202.130  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 149,50 



Kennisbank voor groep 5/6 en groep 7/8 

De Kennisbank van TopOndernemers biedt alle achtergrondinformatie die u als  

leerkracht nodig heeft bij het begeleiden van de leerlingen. In de Kennisbank vindt u 

per opdrachtkaart ook een overzicht van de vaardigheden die de leerlingen moeten 

beheersen.  

Onlineklas TopoWereld (Aardrijkskunde) 

TopoWereld bestaat uit een kaartensysteem met topografie-opdrachten en is  

bestemd voor de groepen 5 t/m 8. De kaarten zijn gericht op het kunnen toepassen 

van topografische kennis. Elke serie heeft twintig kaarten. Kaarten die door de  

leerling gemaakt zijn komen in de portfolio Mijn Atlas.  

Onlineklas Topografie  

Naast het kaartsysteem TopoWereld bestaat er ook een digitaal topografie-
programma. Hiermee kan de leerling spelenderwijs zijn topografische kennis  
toetsen. 

Bij de ontwikkeling van Junior Winkler Prins online en Studie Winkler Prins online is zeer goed geluisterd naar de 
mensen uit de praktijk. Zo is een uniek product ontstaan voor schoolgaande kinderen en hun leerkracht.  
Betrouwbaar, veilig, maar ook erg leuk. In combinatie met TopOndernemers 2.0 krijgt u zowel toegang tot de 
Junior Encyclopedie als tot de Studie Encyclopedie. Ook goed te gebruiken bij alle andere vakken! De prijs is  
gebaseerd op het totaal aantal leerlingen van uw school.  

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.201.966  Winkler Prins 1 jaar (1-199 leerlingen) 99,00 

  Winkler Prins 1 jaar (200-349 leerlingen)  169,50 

  Winkler Prins 1 jaar (350-499 leerlingen) 259,00 

  Winkler Prins 1 jaar (500 en meer leerlingen) 349,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.297  TopOndernemers Kennisbank groep 5/6 (folio) 299,00 

61.200.303  TopOndernemers Kennisbank groep 7/8 (folio) 299,00 

61.202.093  In combinatie met TopOndernemers 2.0 - Kennisbank 5/6 + 7/8  299,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.200.556  TopoWereld groep 5 t/m 8 folio 299,00 

61.202.147  Alleen digitaal - In combinatie met TopOndernemers 2.0 149,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.202.512  Leerkracht module Nederland/Europa/Wereld 89,95 per jaar 

61.202.505  Leerling module inclusief thuismodule en digitale atlas 

Prijs per groep met een maximum van 40 leerlingen per groep 

29,95   

per groep / per jaar 
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ONLINEKLAS VERKEER 

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van groep 1 t/m 8. Met Onlineklas 

Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer deel te nemen. Dit gebeurt niet alleen door 

kennis en vaardigheden, maar ook door de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag 

veel aandacht te schenken.  

ONLINEKLAS BEWEGEN 

Met Onlineklas Bewegen brengen we fun en beleving samen in een digitale methode 

voor bewegingsonderwijs. Neem de lesstof snel mee naar de gymzaal en breng gelijk 

verantwoord bewegingsonderwijs in de praktijk. Onlineklas Bewegen is er voor groep 3 

t/m 8 in een doorlopende, opbouwende leerlijn. De methode bestaat uit 33 lessen per 

twee leerjaren en is voorzien van duidelijke situatietekeningen voor het snel opbouwen 

van een les. 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs incl. BTW 

OKV-GRP1-2  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 1/2 69,00 

OKV-GRP3  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 3 69,00 

OKV-GRP4  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 4 69,00 

OKV-GRP5  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 5 69,00 

OKV-GRP6  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 6 69,00 

OKV-GRP7  Onlineklas Verkeer - Jaarabonnement groep 7 69,00 

OKV-GRP8  Onlineklas Verkeer Jaarabonnement groep 8 69,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs incl. BTW 

OKB-GRP3-4  Onlineklas Bewegen - Jaarabonnement groep 3-4 75,00 

OKB-GRP5-6  Onlineklas Bewegen - Jaarabonnement groep 5-6 75,00 

OKB-GRP7-8  Onlineklas Bewegen - Jaarabonnement groep 7-8 75,00 

 

 

. Onlineklas Verkeer is onlangs geanalyseerd door  

kennisplatform CROW en daarbij zeer positief beoordeeld. 



ONLINEKLAS SPELLING 

Onlineklas Spelling is zeer geschikt voor leerlingen die veel moei-

te hebben met spelling en is ideaal voor gebruik in het Speciaal 

Basisonderwijs, bij Remedial Teaching en bij kinderen met een 

eigen leerlijn in het regulier basisonderwijs. Onlineklas Spelling 

bestaat uit een digitaal gedeelte en een fysieke component in de 

vorm van woordkaartjes in opbergblikjes, werkschriften, instruc-

tieposters en een handleiding.  

ONLINEKLAS TOPOGRAFIE  

Onlineklas Topografie is een prachtige digitale module met vele kant-en-klare lessen die 
u ook zonder TopOndernemers kunt inzetten binnen uw school. Hierbij is gekeken naar 
Cito lessen, maar ook naar algemene lessen die bij uw bestaande methode aansluiten. 
 
Onlineklas Topografie bestaat uit een leerkrachtmodule en een leerlingmodule. Ook zijn 
er aparte kaarten voor het VMBO beschikbaar. 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs incl. BTW 

61.202.512  Leerkracht module Nederland/Europa/Wereld 89,95 per jaar 

61.202.505  Leerling module inclusief thuismodule en digitale atlas 

Prijs per groep met een maximum van 40 leerlingen per groep 

29,95   

per groep / per jaar 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs incl. BTW 

61.201.980  Spelwijzer - woordkaarten 1-720 verpakt in 4 blikjes 99,00 

61.201.997  Spelwijzer - woordkaarten 721-1440 verpakt in 4 blikjes 99,00 

61.200.782  Spelwijzer - werkblikje - set per 5 19,50 

61.200.495  Spelwijzer - Handleiding (map) 65,00 

61.200.501  Spelwijzer - 6 instructieposters (A3 formaat) 19,50 

61.200.157  Spelwijzer - werkschrift 1 - set per 5 29,50 

61.200.164  Spelwijzer - werkschrift 2 - set per 5 29,50 

61.200.171  Spelwijzer - werkschrift 3 - set per 5 29,50 

61.200.188  Spelwijzer - werkschrift 4 - set per 5 29,50 

61.200.195  Spelwijzer - werkschrift 5 - set per 5 29,50 

61.200.201  Spelwijzer - werkschrift 6 - set per 5 29,50 

61.200.218  Spelwijzer - werkschrift 7 - set per 5 29,50 

61.200.225  Spelwijzer - werkschrift 8 - set per 5 29,50 

61.200.471  Spelwijzer - RT pakket (leerlingset in enkelvoud) 250,00 

61.200.242  Spelwijzer - software jaarabonnement (prijs per leerling, per jaar) 10,00 

Een Spelwijzer RT-pakket wordt als volgt geleverd: 8 woordblikjes met in totaal 1440 woordkaartjes, 8 verschillende 
werkschriften en 1 werkblikje met tabkaartjes voor de leerling. 
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ONLINEKLAS BIBLIOTHEEK 

Onlineklas heeft de meest krachtige online oplossing voor het beheren van de  

bibliotheek, mediatheek en het documentatiecentrum op school.  

 

Het startpakket bestaat  uit: 1 x dagdeel training bij u op school, 1 x barcode scanner, 1 x 

Dymo 450 labelwriter, 500 uitleenpassen, 1.000 etiketten voor op de boeken. Dit pakket 

wordt geleverd inclusief een jaarabonnement op Onlineklas Bibliotheek. 

MNIT digibord 

Engels leren is Engels doen. My name is Tom heeft een prachtige digibord applicatie voor groep 1-4 

die binnen Onlineklas te benaderen is. 

Bas Digibord 

Welke school heeft er niet iets van Bas? De prachtige praatplaten van Dagmar Stam zijn 

interactief en specifiek voor het digibord ontwikkeld. In Onlineklas ook geschikt gemaakt 

voor de tablet. Met multimedia-animaties, gesproken verhalen en liedjes wordt het ge-

garandeerd een feest in de klas! 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

61.202.208  All-in-one startpakket 1.495,00 

61.200.198  Onlineklas Bibliotheek jaarabonnement (tot 10.000 titels) 195,00 

61.200.211  Educat / mediatheek conversie 150,00 

Artikelnummer Aantal Omschrijving 8 jaar 3 jaar 1 jaar 5 jaar 

61.200.051  Abonnement 1-199 lln 1.081,20 453,15 159,00 715,50 

61.200.716  Abonnement 200-249 lln 1.421,20 595,65 209,00 940,50 

61.200.068  Abonnement 350-499 lln 1.761,20 738,15 259,00 1.165,50 

61.200.723  Abonnement > 500 lln 2.102,20 880,65 309,00 1.390,50 

Artikelnummer Aantal Omschrijving 8 jaar 3 jaar 1 jaar 5 jaar 

61.200.259  Abonnement 1-199 lln 401,20 168,15 59,00 265,50 

61.200.730  Abonnement 200-249 lln 673,20 282,15 99,00 445,50 

61.200.747  Abonnement 350-499 lln 945,20 396,15 139,00 625,50 

61.200.754  Abonnement > 500 lln 1.217,20 510,15 179,00 805,50 

Taalfontein digibord (groep 1 t/m 8) 

Taalfontein is een frisse, eigentijdse taalmethode van uitgeverij Groen Educatief. De methode is 

in digitale vorm beschikbaar zoals de fonteinboeken, toetsboeken en aanvullende materialen. 

Artikelnummer Aantal Omschrijving Prijs 

OKTF-18-S1  Taalfontein - digibord groep 1 t/m 8 - Jaarabonnement 1-199 lln 210,00 

OKTF-18-S2  Taalfontein - digibord groep 1 t/m 8 - Jaarabonnement 200-249 lln 330,00 

OKTF-18-S3  Taalfontein - digibord groep 1 t/m 8 - Jaarabonnement 350-499 lln 450,00 

OKTF-18-S4  Taalfontein - digibord groep 1 t/m 8 - Jaarabonnement > 500 lln 540,00 



Alle prijzen zijn inclusief BTW, onder voorbehoud en geldig t/m 31-12-2015. Op onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing. 
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Volg ons op Twitter: @onlineklas 

Of kijk op www.onlineklas.nl voor de laatste ontwikkelingen 

Uw gegevens 

School/Instelling:   

Adres:   

Postcode/plaats:  

BRIN-code:   

Uw naam:                                                                                                                                                                 (m/v) 

E-mail adres:   

Functie:  

Geef uw bestelling door op www.onlineklas.nl of stuur dit formulier naar:  

Onlineklas, Hexelseweg 95, 7645 AN Hoge Hexel 

Onlineklas is een handelsnaam van Stenvert Systems & Service BV 

Tel: +31 (0) 546 55 65 05 - Fax: +31 (0) 546 58 20 05 - E-mail: info@onlineklas.nl - Website: www.onlineklas.nl 

Ruimte voor opmerkingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze interesse gaat ook uit naar: 

Trainingen                                            Leerlijn tekenen 

Kerndoelsoftware                               Leerlijn mediawijsheid 

Voorleeeshulp                                            

                                                              ———————————-————                                                  

http://www.onlineklas.nl/
http://www.onlineklas.nl/
mailto:info@onlineklas.nl
http://www.onlineklas.nl/
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