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De druk die gelegd werd bij scholen om te komen 
tot afstandsonderwijs, heeft er in sommige 
gevallen voor gezorgd dat slechts een gedeelte 
van het curriculum aangeboden werd. Het kost 
immers tijd en energie om je onderwijs om te 
vormen en dat kan dan ten koste gaan van 
onderwijstijd. Taal en rekenen werden 
bestempeld als primaire lesdoelen en helaas 
kwam daarmee de rest van het curriculum in het 
geding. 

Enig idee hoeveel percentage van de SLO- 
kerndoelen over rekenen en taal gaan? Schrik 
niet: taal is 13% van het totale onderwijsaanbod 
en rekenen omvat 12% van het onderwijsaanbod 
(zie afbeelding SLO- leergebieden cirkel). Reden 
genoeg om ook een wereldoriëntatie-opdracht of 
een thema klaar te zetten in samenhang met één 

EEN PORTFOLIO EN WERKOMGEVING INEEN 
VOOR THUISWERKEN EN VOOR OP SCHOOL
Sinds maart 2020 is er veel veranderd in de samenleving. Volgens een recent CNV-onderzoek is de 
werkdruk, met name ook in het onderwijs, door de coronacrisis hoger dan ooit. Het is 
bewonderingswaardig dat schoolteams, ondanks het gestegen ziekteverzuim en de hoge 
werkdruk, de boel zo goed draaiende houden. Leerkrachten zijn, door het sluiten van de scholen, 
vliegensvlug aan de slag gegaan met digitaal onderwijs. Door de organisatiedruk wordt er 
doorgaans voor eenvoudige tools en oplossingen gekozen. Er is geen tijd voor een doordacht 
verkenningstraject. Toch is er door het thuiswerken een groeiend besef ontstaan over hoe het 
onderwijs en het kind beter gebruik kunnen maken van online faciliteiten.

Wil je meer weten? 
Ga naar www.Leskracht.nl/Meloo, mail ons op info@leskracht.nl 

of bel ons op 0229-840618

Hoe kan een integraal leer-, portfolio- en 
volgsysteem het onderwijs/de leerling beter 
ondersteunen? 
Om onderwijs in samenhang op een makkelijke 
en efficiënte manier te faciliteren, is Meloo 
ontwikkeld: Mijn Eigen Leer- en Ontwikkeling 
Omgeving. Geschikt voor zowel onderwijs op 
locatie als thuiswerkonderwijs, maakt Meloo het 
mogelijk om het hele curriculum aan te bieden. In 
een digitaal portfolio werkt elk kind op zijn/haar 
unieke manier aan leerervaringen, taken en 
doelen die door de leerkracht worden gekoppeld 
aan het curriculum. Deze online werkomgeving 
maakt het voor de leerlingen en de professionals 
mogelijk om in samenwerking of individueel te 
werken aan taken en thema’s. Vooruitlopend op 
het veranderde W&T-onderwijs is Meloo uitgerust 
met de 7 fasen van onderzoekend en ontwerpend 
leren en een themaplanner voor wereldoriëntatie 
inclusief de toekomstgerichte vaardigheden. 

Hoe werkt zo’n hybride portfolio en 
werkomgeving dan?
De waarde van Meloo, als hybride portfolio 
en werkomgeving, heeft zich ook in de 
thuiswerkperiode bewezen. Binnen Meloo hebben 
leerlingen een eigen leer- en ontwikkelomgeving 
waarin ze bouwen aan een portfolio. Het portfolio 
wordt opgebouwd met trotsstukken, prestaties of 
andere werkstukken. Opdrachten, kind-
initiatieven en toetsen worden gekoppeld aan de 
SLO-doelen en de leerprestatie wordt 
gewaardeerd door 
de leerkracht. De functionaliteiten zijn zodanig 
vormgegeven dat de leerkracht en het kind, los 
van een methode, leerdoelbewust worden. De 
leerkracht zet in de persoonlijke werkomgeving 
opdrachten klaar, die automatisch worden 
gekoppeld aan bijpassend digitaal 
bronnenmateriaal. Hiermee beschikken de 
leerlingen (ook thuis) over diverse educatieve 
afbeeldingen, teksten, films, creatieve opdrachten 
en websites. Daarnaast is er ook nog een 
uitgebreid volgsysteem met ondermeer 

Meloo is een product van 
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toetsuitslagen, overzichten groei-ontwikkeling, 
automatische rapporten en aansluiting op 
bestaande LAS-systemen.

Verkenning en pilot
Vaak komt het idee van een digitaal portfolio 
bij enkele enthousiaste leerkrachten vandaan, 
maar dan moet nog onderzocht worden hoe 
het portfolio past bij bestaande toepassingen 
en processen. Verkennende vragen zoals “Wat 
is het gewenste beeld van talentontwikkeling?” 
en “Waarom doen we dat nu met allerlei losse 
(toets)systemen, methoden, afvinklijsten, 
registratieformulieren, ontwikkelingsplannen, 
takenplanners en rapporten?” komen daarbij 
aan bod. Om die reden ondersteunen wij 
schoolteams intensief tijdens een pilottraject. 
Per Meloo-functionaliteit wordt gekeken of 
deze gewenst is en vervolgens worden de 
leerkrachten stap-voor-stap begeleid in het 
gebruiken van Meloo. Alles om curriculum-
breed onderwijs thuis en op school efficiënt te 
kunnen faciliteren.

of meerdere taaldoelen en/of in combinatie 
met toekomstgerichte vaardigheden. Deze 
benadering is onderdeel van ‘Onderwijs in 
Wetenschap & Technologie’, die als 
veranderde aanpak is per 1 januari 2020 
verplicht is gesteld.

2_1_stA4_AVS_fc_.indd   Alle pagina's 13-10-2020   10:15




