Klasseplan? Goed plan!
Vlak voor de zomervakantie kregen we
informatie over Klasseplan. Klasseplan is een
website waarmee je in een handomdraai je
lesstofplanning en een weektaak voor die
week uit de printer laat rollen. Tijdswinst,
overzicht en inzicht, het grote voordeel van
Klasseplan!
Maar is het echt zo simpel? Levert het
daadwerkelijk tijdwinst op? Want dat was ons
doel. Minder tijd hoeven te besteden aan het
handmatig maken van de weektaken en de
weekplanning. Dit kostte toch al gauw
anderhalf uur in de week.
Onze nieuwsgierigheid was gewekt. Na een
inspirerende presentatie van Natasja Smit
waren we overstag. Zij liet ons zien hoe
Klasseplan werkt maar vertelde er ook bij dat
de start nog wel eens intensief kon zijn. Niet
afgeschrikt door dit laatste bericht, waren we
nog enthousiaster. Dit wilden wij gaan
uitproberen.
Aan het eind van de zomervakantie konden
we op de website aan de slag. Natasja had
gelijk, een intensieve week om de start van
Klasseplan te realiseren. Een jaarplanning
maken, leerlingen op niveau indelen, de stof
van diverse methodes inladen en tot slot de
methodes die bij Klasseplan niet aanwezig zijn
handmatig inplannen.
De eerste week van het schooljaar kwam er
aan en de eerste ‘nieuwe’ weektaken rolden
bij ons de printer uit. Op het oog een
overzichtelijk geheel. Zowel voor het kind als
voor de leerkracht. Ieder kind een eigen
weektaak en voor de leerkracht een
weekoverzicht om in één oogopslag te zien
wat er qua lesstof op het programma staat
voor die week. De kinderen reageerden ook
enthousiast. De dagen heel overzichtelijk op
een A4tje, een leuk plaatje, het werk, de
werkvormen achter het werk en de doelen
voor die week inzichtelijk. Vooral dat laatste
zie ik als een groot voordeel. De kinderen
leren werken aan een doel in plaats van aan
een lesje.
De weken die volgden lieten ons het gemak

van Klasseplan zien. Binnen een half uur je
weekplanning en persoonlijke weektaken
klaar. En wanneer er een les niet door kan
gaan, schuif je het, met één druk op de knop
door naar de volgende dag of week.
Langzamerhand verdween ons doel om
tijdwinst te halen naar de achtergrond. Dat
doel hadden we behaald. Maar we kwamen er
achter dat we een nog mooier doel konden
behalen. Namelijk het werk inzichtelijker
maken voor kinderen en de kinderen laten
werken met doelen.
De app van Klasseplan waar we ons inmiddels
voor aangemeld hadden draagt hier nog meer
aan bij.
Een online weektaak voor kinderen waarin ze
hun werk afvinken en aangeven met sterren of
ze het doel behaald hebben. Een nieuwe
mogelijkheid wanneer je met de app werkt is
dat je bij de werkvormen ook zelf inplannen
kunt kiezen. Dit zorgt er voor dat kinderen zelf
bepaalde taken in de week kunnen inplannen.
De leerkrachtenapp geeft je overzicht in wie
zijn werk heeft gedaan en geeft je directe
feedback van kinderen die het doel niet
behaald hebben.
De kinderen werken graag met de app. Ze
hebben overzicht over de hele week maar
kunnen ook inzoomen op een dag of op een
doel. Het grootste cadeau van de app vind ik,
dat kinderen soms vergeten hun werk af te
vinken maar dat ze wel bij ieder doel hebben
aangegeven of ze het behaald hebben of niet.
Het werk afhebben is daarmee ondergeschikt
geraakt aan het behalen van je doelen. De app
draagt bij aan het leren denken in doelen en
het leren werken aan doelen.
Kortom, voor zowel leerling als leerkracht:
overzicht en inzicht!
En de tijdwinst is mooi meegenomen.
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