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EXOVA-nieuws  
oktober 2018 
          
In deze nieuwsbrief: 

- Gebruikersdag MATH regio Noord – woensdagmiddag 14 november 
- CODE26, de nieuwe aanpak voor taal-, lees- en schrijfonderwijs 
- Ontwikkeling app LetterRijk 
- Vernieuwingen MATH 
- EXOVA op de NOT van 22-26 januari 2019 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
Gebruikersdag MATH regio Noord 
MATH is het laatste jaar erg vernieuwd. Gebleken is dat niet iedereen van de nieuwe mogelijkheden 
gebruikt maakt, of zelfs weet dat ze er zijn. Hoogste tijd voor een update. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de gebruikersdag MATH regio Noord op woensdagmiddag 14 november a.s. 
om 14.30 uur. De middag vindt plaats bij de Maria in Campisschool, Echtenstraat 1, Assen en duurt tot 
uiterlijk 16.30 uur. 
 
Wij laten u alle nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zien. Heeft u vragen over MATH, vermeld deze 
dan bij uw aanmelding, dan nemen wij deze mee. 
Aanmelden kan tot 7 november 2018 door een mail te sturen naar info@exova.nl. Vermeld de naam 
en plaats van uw school en het aantal deelnemers.  
 
 
Recente vernieuwingen MATH 
 

Wij gaan door met de vernieuwingen aan 
MATH. Deze keer hebben we veel aandacht 
aan de leerkrachten login gegeven. 
Leerkrachten hebben een eigen dashboard. Zo 
word je als leerkracht eenvoudiger door de 
enorme databank van leerdoelen, leermiddelen 
en didactiek geleid. Op veler verzoek is er 
binnen MATH onderscheid gemaakt tussen de 
eigen EXOVA leermiddelen en de externe 
leermiddelen. Deze zijn nu -voor leerkracht en 
leerling- in één oogopslag te zien.  
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En er zijn nog veel meer aanpassingen... 
x Er is een selecte werkgroep van 5 scholen bezig om de eigen MATH digitale werkbladen en 

bewijsbladen te testen. Na de herfstvakantie zijn deze ook voor de andere scholen toegankelijk.  
x Montessori scholen zien een koppeling met de leerdoelen en materiaal. 
x Scholen die “Met Sprongen Vooruit” gebruiken, hebben binnenkort dezelfde mogelijkheid.  
 
 

 

Mama – papa – auto – CODE26 
De allereerste woorden die een kind 
uitspreekt vinden hun oorsprong in de eigen 
leefwereld. Taalontwikkeling is een natuurlijk 
proces en afhankelijk van waar je op planeet 
Aarde geboren wordt, leer je de taal van 
jouw omgeving. Daar helpt geen juf of 
meester bij, dat gaat min of meer vanzelf.  
 
CODE26 is een nieuwe aanpak van taal-, 
lees-,  en schrijfonderwijs die aansluit bij 
deze natuurlijke spraak-taalontwikkeling van 
kinderen. Kleuters die vanuit zichzelf het 
lezen ontdekken, kunnen al starten met de 
eerste games en leefwereldactiviteiten. 
 
In elke groep vult de leerkracht een rijke leeromgeving, geeft het kind de ruimte om de eigen 
nieuwsgierigheid uit te leven met allerhande taalactiviteiten concreet en digitaal, uitgaand van de eigen 
leefwereld en actualiteit.  
 
Schrijven en spelling sluiten logisch aan bij wat het kind kan lezen: wat je kunt schrijven, kun je ook lezen 
en dat schrijf je ook meteen goed. 
Vanaf het begin vertellen kinderen hun eigen verhalen, in de kring, op papier en digitaal. Zo worden 
stellen en  begrijpend lezen een logisch onderdeel van het dagelijkse taalwerk. Hetzelfde geldt voor 
grammatica. 
Alle vorderingen zijn te volgen in een helder overzicht van leerlijnen en doelen, afgestemd op de 
taalkerndoelen. 

 
Met CODE26 zet je de leerling centraal en bied je een 
passend, persoonlijk leerstofaanbod, met aandacht 
voor ontdekkend en onderzoekend leren, future skills 
en vooral heel veel taalplezier. Het spreekt vanzelf dat 
CODE26 alle kerndoelen dekt en afgestemd is op de 
SLO doelen voor alles wat met taal te maken heeft.  
Nieuwsgierig geworden? We zien je graag om met ons 
‘de puntjes op de i te zetten’. De Labteamfase loopt, 
daarna checken de pilotscholen ons werk en dan is 
CODE26 startklaar voor het schooljaar 2019-2020. 
 
Wil je meer weten over CODE26? Stuur een mail 
naar info@exova.nl en we maken een afspraak om 
je deze vernieuwende methodiek te laten zien.  
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De originele serious game LetterRijk bestaat sinds 2016, hoog tijd voor een update dus. Als speler ga je 
nog steeds op ontdekkingstocht om zelf te leren lezen. Deze keer ga je echter door een volledig nieuwe 
3d-wereld waarbij de nieuwste game technieken worden gebruikt. Ook wordt de game zo gemaakt dat 
deze op iPads en tablets gespeeld kan worden. Tijdens de NOT 2019 wordt de nieuwe versie van 
LetterRijk gelanceerd.  
 

 
 
 
EXOVA OP NOT 2019 
Van 22 tot en met 26 januari vindt de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) plaats in de jaarbeurs in 
Utrecht. EXOVA is met een stand te vinden in hal 2. Wij nodigen u graag uit ons een bezoekje te brengen.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Meer informatie? Mail naar info@exova.nl of kijk op www.exova.nl  
 


