CODE26
CODE26 is een compleet en geïntegreerd aanbod voor schrijven, (begrijpend) lezen,
spelling, taal, stellen en woordenschat voor de groepen 1 t/m 8, gebaseerd op de
meest recente inzichten en onderzoeken. Deze unieke aanpak sluit aan bij de
natuurlijke spraak-taalontwikkeling van kinderen. CODE26 gaat uit van leerlijnen en
is afgestemd op de kerndoelen Nederlandse taal, zoals uitgewerkt door het SLO en
het Expertisecentrum Nederlands. Het leren schrijven, lezen en spellen is gebaseerd
op de Alfabetcode.
Door te werken met leerlijnen kan relatief eenvoudig gepersonaliseerd onderwijs
gerealiseerd worden. Kinderen worden mede-eigenaar van hun eigen leerproces.
Aan de slag!
CODE26 is uitgewerkt in ontdekhoeken, samen aan de slag, serious games en
praktische opdrachten die de lees- en schrijfmotivatie bevorderen, naast gedegen en
strak oefenmateriaal voor aanvankelijk en voorbereidend lezen en schrijven. Door
deze manier van werken ontwikkelen kinderen automatisch metavaardigheden met
betrekking tot leren leren en executieve functies.
De leerkracht kan in dit proces leidend zijn of stapt in de rol van coach / friendly
mediator en geeft instructie waar nodig.
Via de beheerdersconsole heeft de leerkracht overzicht van en inzicht in de
voortgang van de leerlingen per leerlijn en kan zodoende het onderwijsaanbod
efficiënt inrichten en beheren.

Afbeelding 1: Leerling dashboard
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Opbouw
CODE26 start in de kleuterbouw met de game LetterRijk en diverse leeractiviteiten
met concrete materialen en in de echte wereld. De kinderen leren alle letters bij naam
en in verschillende lettertypen. LetterRijk loopt door in m-k-m woorden (en zelfs
verder). Flankerende activiteiten vanuit de lopende thema en leefwereld zoals
gebruikelijk in deze groepen stemmen af op het niveau van de leerling.
Na de serious game LetterRijk gaan de leerlingen vervolgens verder in hun eigen
digitale werkomgeving. Hierin vinden leerlingen en leerkrachten:
• leerdoelen verdeeld over domeinen en levels;
• oefenmaterialen bij alle leerdoelen, waaronder meerdere games;
• rapportages/portfolio van behaalde leerdoelen.

Afbeelding 2: Overzicht CODE26

Differentiatie
• Met CODE26 kunnen kinderen hun eigen lees- en schrijfproces doorlopen in een
eigen leerroute qua tempo, niveau, leerstijl, verwerking en hoeveelheid.
• De inzet van de digitale tools maakt het afstemmen op individuele leerbehoeftes en
talenten mogelijk.
• De leerling kan zelf bijhouden welke doelen zijn bereikt en waar hij verder aan gaat
werken.
• De leerkracht kan leidend zijn in dit proces, of stapt in de rol van coach / friendly
mediator en geeft instructie waar nodig
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Evaluatie
De persoonlijke leeromgeving van EXOVA biedt de mogelijkheid om het
beheersingsniveau van een leerling te koppelen aan de DLE. Hiermee wordt
afstemming van lesactiviteiten en bijbehorende leerdoelen mogelijk.
Leerlingen verzamelen gaandeweg de bewijslast (bijv. foto’s/film, uitleg, oefenbladen,
werkstukken e.d.) voor hun persoonlijke leerdoelen. Deze bewijsstukken worden
bewaard in een concreet én digitaal portfolio. Educatief partnerschap is vanwege de
toegankelijkheid van de tool gemakkelijk te realiseren.

Praktische inzetbaarheid
CODE26 is ontwikkeld en getoetst door taalexperts uit de onderwijspraktijk. De tool is
hierdoor eigentijds, inhoudelijke sterk, praktisch in de groep en aantrekkelijk voor
kinderen.
Kinderen kunnen zowel op school als thuis aan het werk, hetgeen betrokkenheid van
ouders bij het leerproces mogelijk maakt.
De helpdesk EXOVA is beschikbaar voor technische ondersteuning, maar ook voor
feedback en tips. EXOVA kan de goede ideeën van gebruikers snel integreren in de
digitale methodieken.
Kenmerk van CODE26 is de logische integratie van de verschillende taaldomeinen.
Hierdoor wordt taalonderwijs leuker voor kinderen, efficiënter en houdt de leerkracht
tijd over.

Informatie/offerte
Bent u geïnteresseerd in EXOVA-onderwijs en MATH, Expeditie Wereld en/of
CODE26 en wilt u meer weten? Wij geven graag een presentatie aan uw bestuur of
team. Deze presentatie duurt ongeveer 1 uur en is geheel gratis en vrijblijvend.
Voor meer informatie, een presentatie of een offerte op maat, mail naar
info@exova.nl of bel naar 026-3614440.

- Gepersonaliseerd leren.
exova.nl
info@exova.nl
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