GOAL-scan

Goed Onderwijs met Adaptieve Leermiddelen
Inzicht in huidige situatie

Overzicht op teamniveau

Vooruitzicht op didactisch handelen

Focus op didactisch handelen

Onderwijskundige verdieping

Inzicht in gezamenlijke speerpunten

Van tool naar doel: de leerkracht maakt het verschil.
Daarom voorzien we je met de GOAL-scan van
doelgerichte vragen en concrete handvatten, zodat je
er de volgende dag direct mee aan de slag kunt.

De stellingen van de GOAL-scan zijn
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
We hebben verbinding gemaakt tussen
theorie, praktijk en leermiddel. Allemaal
omdat we geloven in:
Goed Onderwijs met Adaptieve Leermiddelen!

De GOAL-scan bied je inzicht in gezamenlijke
doelen. Waar willen mijn collega’s zich verder
in ontwikkelen? Wat vinden we belangrijk? Als
kartrekker krijg je daarmee overzicht en bepaal
je de vervolgstappen.

Persoonlijke doelen stellen
De GOAL-scan laat je niet alleen zien hoe je ervoor
staat, maar biedt ook de mogelijkheid om
persoonlijke doelen te stellen. Meer eigenaarschap
bij kinderen? Flexibel omgaan met de leerlijn? Jij
bepaalt je vervolgstap.

Adaptieve feedback
Na afname ontvang je verdiepende vragen en
passende tips die aansluiten bij jouw persoonlijke
resultaten. Daardoor is in één oog opslag duidelijk
wat aandacht krijgt en waar je mee verder wilt. Dat
geeft focus!

Uniek in de markt en vlot af te nemen

Ontwikkelingsgericht

Resultaten op persoonlijk, team- en
schoolniveau

De scan laat zien hoe je er nu voor staat, wat
al goed gaat en waar je je verder in zou willen
ontwikkelen. Geen goed of fout, maar
aanzetten tot nadenken.

Na het afnemen van de scan zie je niet alleen
je eigen resultaten, maar ook die van het team.
Handig om met elkaar te bespreken en een
route te bepalen.

Persoonlijk rapport na afname

Handvatten voor schoolontwikkeling
en professionalisering

Aan het eind van de scan krijg je inzicht
in je resultaten en doelen. Ook heb je de
mogelijkheid dit te exporteren naar een
rapport. Die kun je bijvoorbeeld gebruiken bij
de gesprekscyclus op school.

De resultaten van de GOAL-scan bieden
vooruitzicht op schoolniveau. Met deze inzichten
krijgt de inzet van adaptieve leermiddelen
binnen jullie instructie, verwerking, differentiatie
en opbrengsten een kwaliteitsimpuls.

Ontwikkeld vanuit onze jarenlange ervaring en
expertise, biedt de GOAL-scan razendsnel inzicht in
het werken met Snappet, Gynzy of Bingel. In slechts
een paar minuten tijd laat de scan je zien hoe je
ervoor staat en waar je mee verder kunt.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met Joris Groenendijk.
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