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*CODE26 STARTKLAAR IN HET NIEUWE
SCHOOLJAAR*

CODE26 is volledig vernieuwd!
CODE26 is een nieuwe aanpak van taal-, lees-, en
schrijfonderwijs die aansluit bij de natuurlijke
spraak-taalontwikkeling van kinderen. Kleuters die
vanuit zichzelf het lezen ontdekken, kunnen al starten
met de eerste games en leefwereldactiviteiten.
Volgens de principes van de Alfabetcode leren de
kinderen lezen, schrijven, spellen en begrijpend lezen
in een geïntegreerd aanbod: wat je kunt schrijven,
kun je ook lezen en dat schrijf je ook meteen goed en je snapt wat je leest, resp. schrijft.
In bijgevoegd informatieblad ‘methodevergelijker EXOVA-taal CODE26’ leest u alles over CODE26.
Wilt u starten met CODE26 of meer weten, mail naar info@exova.nl.

Ook de ontwikkeling van MATH staat niet stil. Na de zomervakantie krijgt MATH een upgrade.
Hierover hebben wij u op 25 mei jl. per mail geïnformeerd. Na de zomervakantie meer hierover.
Training MATH voor nieuwe leerkrachten
In de laatste week van de zomervakantie organiseren wij een online training ‘Werken met MATH’
voor nieuwe leerkrachten.
Deze training van 2 uur kost € 30,00 (incl. BTW) per deelnemer. Na afloop ontvangen de
deelnemers een exclusief EXOVA-meetlint.
Heeft u interesse in deze training, stuur dan voor 26 juni 2020 een mail naar backoffice@exova.nl.
Vermeld daarbij de naam van uw school en om hoeveel deelnemers het gaat. Bij voldoende
deelnemers ontvangt u daarna een mail om de deelnemers in te schrijven.
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*SNEAK PREVIEW EXPEDITIE WERELD BESCHIKBAAR IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR*

Expeditie Wereld wordt vernieuwd! In de nieuwe versie zijn er kant en klare werelden voor
onderbouw, middenbouw en bovenbouw vanuit thema's en vanuit de kerndomeinen. Ook is het
mogelijk om de werelden te personaliseren voor jouw eigen klas of school.
Hieronder zie je een overzichtelijk leerkrachtpagina, waarin je inspiratie krijgt voor jouw bouw en
jouw gekozen thema (denk aan startactiviteit, experimenten, onderzoeksvragen en digitale
geletterdheid). Daarnaast kan je in het overzichtelijk dashboard jouw kinderen goed volgen, zodat
na 8 jaar basisonderwijs voldaan wordt aan een dekkend aanbod van de kerndoelen WO.
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Digitale Geletterdheid?

Wist je al dat alle werelden gecombineerd
kunnen worden met onze kaarten van Digitale
Geletterdheid? In deze kaarten komen digitale
vaardigheden als ict-basisvaardigheden,
mediawijsheid, informatie vaardigheden
en computational thinking aan bod. Door de
opbouw en werkwijze van deze kaarten wordt
niet alleen aandacht besteed aan de 21e-eeuwse
vaardigheden op het gebied van digitale
geletterdheid, maar ook aan de andere 21eeeuwse vaardigheden zoals ze zijn opgenomen
in de kerndoelen.
EXOVA verzorgt de training Digitale
Geletterdheid. Deze training zoomt in op jou als
leerkracht. Waar ben jij goed in, wat heb je nog
nodig om digitale geletterdheid vorm te geven
en voor jouw leerlingen een goed aanbod in te
richten.
Voor meer informatie, mail naar info@exova.nl
Door te ontdekken, te exploreren, te leren onderzoeken, samenwerken en eigen inbreng bereiden
we de kinderen voor op de toekomst!

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