Stevensweert, 7 februari 2019
Beste ouders / verzorgers
Stichting Wijzers in onderwijs is in het nieuwe schooljaar gestart met een nieuwe ICT
omgeving voor alle werknemers en leerlingen.
Er is een weloverwogen besluit genomen om in zee te gaan met de firma Prowise uit Budel.
Dit bedrijf timmert al jaren aan de weg als het gaat om digiborden en hardware in de klas.
De ervaringen die we daar mee hebben opgedaan heeft ons veel vertrouwen gegeven om
uiteindelijk te kiezen voor dit bedrijf.
De laatste ontwikkeling die Prowise heeft uitgerold, is de ‘Prowise Go’ omgeving. In deze
omgeving vinden de leerlingen hun gebruikelijke digitale oefenstof terug. Het digitale
aanbod voor de leerlingen wordt hiermee uitgebreid. We kunnen dan beter afstemmen op
het niveau van het kind.
Deze omgeving is volledig cloud-based en draait op de functionaliteit van producten van
Google zoals de “G-suite” omgeving. Deze omgeving ziet er zeer aantrekkelijk uit en werkt
vrij eenvoudig.
Door te kiezen voor Prowise hebben we een toekomstgerichte keuze gemaakt. Maar dit
betekent ook dat al ons personeel maar óók leerlingen zijn voorzien van een nieuw
e-mailadres! Het e-mail adres voor de leerlingen wordt gebruikt om thuis te kunnen inloggen
in oefensoftware.
Het e-mailadres ziet er als volgt uit:
voornaam.achternaam@wijzersinonderwijs.eu
Met dit e-mail adres kunnen leerlingen dus ook thuis inloggen in de Go-omgeving van
Prowise.
Wat is er mogelijk:

Thuisinlog in Go:
- Ga naar go.prowise.com en log in met je e-mail adres en jouw wachtwoord.
- In de go-omgeving kun je de snelkoppelingen gebruiken, bijvoorbeeld om naar leuke
oefenwebsites te gaan, die je leerkracht klaar zet. Zoals “spellingoefenen” en
“tafeldiploma” maar ook om naar Argus Clou topografie te gaan. Je kunt vanaf nu dus
thuis je topografie digitaal oefenen!

Wil je inloggen in Oefenweb?
- Dan gebruik je je gebruikersnaam en wachtwoord voor oefenweb dat je van je
leerkracht krijgt. Voor de kinderen van groep 1 en 2 kunnen deze bij de leerkracht
worden opgehaald.
Je kunt dan in Taalzee, Rekentuin en Words&Birds oefenen op jouw eigen niveau van
groep 1 t/m groep 8! (voor ouders: zie de informatiebrief van Oefenweb.
- Op school log je in Oefenweb in via Basispoort; thuis via het Oefenweb-icoontje
boven in de Go omgeving.

Wil je oefenen in Squla?
- Als je groep een klassenaccount heeft, kun je onder “schooltijden” van 8:00 uur tot
15:30 uur op dit account inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat je
van je leerkracht krijgt. Ook op woensdagmiddag kun je dus met je school-account
inloggen.
- Wil je buiten deze tijden kunnen spelen in Squla, dan heb je een eigen abonnement
nodig.
Basispoort:
- In groep 3 kunnen de kinderen met een thuis-inlog voor Basispoort ook thuis in de
oefensoftware van de leesmethode “Veilig Leren Lezen” oefenen.

Onze school heeft 35 chromebooks met touch-scherm aangeschaft. Daarmee wordt door
alle groepen gewerkt. Leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen dus met hun klas of een deel van
de klas aan digitale verwerking en oefening doen.
De leerlingen vanaf groep 3 kunnen van thuis hun eigen in-ear oordopjes meenemen. In
verband met hygiëne zijn deze dan ook alleen voor de leerling zelf te gebruiken. Let op:
Geen hoofdtelefoon! Deze past niet bij de leerlingen in de lade.
Tip: zorg voor een klein doosje waar de oortjes in de klas in bewaard kunnen worden. De
chromebooks worden door de leerkrachten schoon gehouden.

Met vriendelijke groet,
Team bs De Maasparel

