
 

 

 

We hebben voor jouw school tijdelijk de toegang tot het volledige digitale luik van Reken Maar! 
geopend. Log even in als leerkracht in Bingel en neem, zonder enige verplichting, een kijkje. We sommen 
hieronder op wat er te ontdekken valt! 

1. DE BORDBOEKEN 

Ben je nog niet vertrouwd met de bordboeken van Reken Maar!? Scan de QR-code 
om een filmpje met de nodige uitleg te openen. 

Je opent het bordboek bij Reken Maar! door via Bingel op de volgende tegel te klikken. Het bevat alle 
noodzakelijke digitale materialen die je bij het lesgeven ondersteunen. 

 

De bordboeken bij Reken Maar! bevatten heel wat handige functionaliteiten. Je vindt er naast de 
meetlat, geodriehoek en passer ook o.a. flitskaartjes, munten en biljetten, MAB-materiaal, … 

 

Wat helemaal nieuw is, zijn de kant-en-klare bordlessen met oefeningen uit het 
werkschrift en interactieve oefenvormen. Die kun je gebruiken als ondersteuning bij 
o.a. de instructie. Je vindt ze door te klikken op het symbooltje bij de lessen in het 
bordboek. 

2. EXTRA OEFEN- EN DIFFERENTIATIEMATERIAAL 

Voor de leerlingen staan heel wat extra bingeloefeningen klaar op het eiland. Die kun je nu ook 
inzetten in jouw klas. Oefen samen of zet ze klaar als taak. 

Met Reken Maar! heb je toegang tot een rijk aanbod van meer dan 350 instructiefilmpjes. Ook die 
kun je inzetten in jouw klas. Je kunt de instructiefilmpjes inzetten als pre-teaching, tijdens de les of ze 
thuis laten gebruiken om huiswerk te maken en lessen te leren. Bovendien kun je de filmpjes 
eenvoudig klaarzetten als taak op Bingel.  

Benieuwd hoe je de instructiefilmpjes bij Reken Maar! vandaag al kan inzetten? Scan 
de QR-code voor de nodige informatie. 



 

Snuister ook eens in het aanbod differentiatiemateriaal, zowel op papier als digitaal. Navigeer naar 
Reken Maar! op Bingel, klik op differentiëren en oefenen en kies een blok. Je vindt er zowel materialen 
die bij de blokken zelf als remediëring en verrijking kunnen ingezet worden als oefenmateriaal om 
eventueel bij te werken na de toets.  

Nood aan een extra hulplijn bij de uitgebreide mogelijkheden van de module? Scan de 
QR-code voor een handig filmpje. 

Het kan interessant zijn om even te grasduinen in het aanbod toetsen. Die vind je terug onder toetsen, 
remediëren en verrijken. Elke toets is ook als Word-versie beschikbaar die je naar wens kunt 
aanpassen. Bij elke toets hoort een automatisch remediërings- en/of verrijkingsvoorstel om op maat 
in te zetten in de klas. 

3. DE BINGEL RAKET-APP 

Heb je tablets ter beschikking? Dan kun je de gratis Bingel Raket-app gebruiken. Met de Bingel Raket 
leerlingen-app gaan de leerlingen vliegensvlug naar de Bingeloefeningen die bij het schrift horen, 
maken ze taken, kunnen ze de instructiefilmpjes bekijken en oefenen ze vrij op het Bingeleiland.  

Volg via de tegel leerresultaten in Bingel of in de Raket-app voor leerkrachten live hun score bij het 
oefenen en grijp eventueel in indien nodig.  

Wens je meer info over de Bingel Raket-app? Ontdek de mogelijkheden van de Bingel 
Raket-app via de QR-code.  

 

WILLEN JULLIE DE MOGELIJKHEDEN VERDER VERKENNEN? 

Zin om meer te weten te komen over de digitale mogelijkheden bij Reken Maar!? Laat je school contact 
opnemen met jullie educatief adviseur of surf naar www.rekenmaar.be. We helpen graag! 

 

 


