
HOE WERKT BRICKS DIGITAAL 
IN DE PRAKTIJK?

Álle BRICKS-content staat online. 
Digitaal en folio bieden dezelfde leerroute.

NAKIJKEN
U als docent bepaalt of leerlingen zelf hun 
werk nakijken of dat u dat doet. U kunt dit 
eenvoudig instellen. Via de TAB Lesmateriaal 
selecteert u boek, hoofdstuk en paragraaf. 
Aan het begin van de theorieblokjes A t/m … 
kunt u de gewenste nakijkmodus selecteren. 
Zie hiernaast.

LESMATERIAAL VERRIJKEN
Het online materiaal kunt u aanvullen met 
video’s, ppt’s en tekstuele aanwijzingen. 
Dat werkt als volgt: 
linksonder in de navigatiebalk van elk scherm 
staat de button ’Note’. Klik in het tekstvak en alle 
opties verschijnen. 

U kunt tekst invoeren en opmaken en via de rechterbuttons internetlinks, afbeeldingen en videolinks invoegen. 
Met de ‘prullenbak’ maakt u het weer ongedaan. Deze extra’s kunt u delen met één leerling of met één of zelfs meerdere 
klassen. Via de knop ‘Zichtbaarheid aanpassen’ (zie afbeelding hierboven) geeft u namelijk aan wie uw toevoeging allemaal te 
zien krijgen (individuele leerlingen, klassen of de hele school).

LEERLINGEN VOLGEN
Via het docentendashboard 
(de TAB linksboven) volgt u de 
voortgang van uw leerlingen. 
De vraagtekens beantwoorden uw 
vragen over wat u precies ziet in dat 
deel van het dashboard.

TEST JE KENNIS
Leerlingen checken ook zelfstandig hun 
begrip van de stof met de Self test. 
Deze is altijd toegankelijk voor leerlingen via 
de inhoudsopgave van elk hoofdstuk. De 
vragen kennen een RTTI-opbouw en na 
afsluiting krijgt de leerling te zien welke 
paragraaf goed of minder goed gemaakt is.

LEERDOELEN
Video’s, slideshows, audio-intro’s  en mindmaps focussen 
uiteraard op de leerdoelen. U vindt ze aan het begin van 
elk hoofdstuk in de Introduction (zoals hiernaast te zien is) 
en u kunt de leerdoelen herhalen met de afsluitende 
paragraaf ‘What have I learnt’ (Biology) of ‘Summary’ 
(History en Geography).

DOCENTENMATERIAAL
Het docentenmateriaal (achter de meest rechtse TAB 
bovenin) biedt extra’s voor zelfwerkzaamheid, 
herhaling en verdieping. 
U vindt er glossaries, additional language assignments 
(History) en podcasts (Biology). 

Speciaal voor docenten is er per hoofdstuk een 
toetsvragenbank met antwoorden en toetsmatrijs 
waarmee u zelf een toets op maat kunt opzetten. 
Desgewenst aangevuld met eigen vragen en opgaven.


