Start schooljaar
Checklist
Goed voorbereid van start in het nieuwe schooljaar.

t o d o’s

De voorbereiding
Begin nu met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar en maak
straks een vliegende start.
Download vóór 11 juli de documenten die je graag tijdens de
vakantie bij de hand hebt. Bingel gaat in zomeronderhoud van 11
juli tot 12 augustus.

juni/Juli

Werk je komend jaar voor het eerst met Bingel?
Bekijk de ondersteuningspagina van Bingel en ontdek alle
mogelijkheden.
Start je met een nieuwe VAN IN-methode?
Registreer je dan nu alvast voor de praktische startersopleiding.

juni/juli/augustus

Voor jouw leerlingen:
een gratis zomers leesaanbod
Lezen is de wereld ontdekken!
Om de leesvaardigheid te behouden tijdens de zomermaanden
kunnen je leerlingen gratis online een selectie boekjes uit de
BiB-BoX lezen via bibbox.be/zomervakantie. Geef deze tip dus
zeker door aan de ouders van je leerlingen. #verspreidhetleesvirus

Voorbereiding schoolstart
Met deze informatie ga je gegarandeerd goed van start.
Bingel is terug open vanaf 12 augustus.

🥳

augustus

Start je met een nieuwe VAN IN-methode? Volg dan een van
de praktische startersopleidingen.
Check of je toegang hebt tot al je leermiddelen in Bingel. Is dat
niet het geval, vraag je Bingel schoolbeheerder het dan voor je in
orde te brengen.

augustus/september

augustus/september

Aan de slag
START

De laatste stappen voor de eerste schooldag
Controleer of je alle bestelde materialen hebt ontvangen.
Download op Bingel belangrijke materialen zoals jaarplanningen
voor je methode(s).
Start je met een nieuwe VAN IN-methode, download dan op
Bingel, bij de handleiding van je leermiddel, de startkatern.

Bingel kennismakingsspel
Download het leuke kennismakingsspel en ga samen met je
leerlingen op ontdekking.

Eigen to do’s

Wij staan voor je klaar!
Heb je vragen over je VAN IN-methode? Dan kun je natuurlijk altijd bij
ons terecht:
Een antwoord op alle veelgestelde vragen vind je
op viavanin.be/ondersteuning.
Wij staan voor je klaar via viavanin.be/contact.

