
online rekenmodule voor praktijkonderwijs



De volgende stap in rekenen
SmartRekenen pro is dé online rekenmodule om rekenen aan te leren, in te 
oefenen en te onderhouden. SmartRekenen pro wordt speciaal ontwikkeld voor 
leerlingen in het praktijkonderwijs.

De module bestaat uit twee onderdelen: een leerlijn voor de 
basisbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen en een 
leerlijn voor het referentieniveau 1F.

Door de adaptiviteit werken leerlingen 
op maat, alleen aan de onderdelen die 
ze nog niet beheersen. 

SmartRekenen pro genereert steeds 
opnieuw opgaven zodat een 
leerling onbeperkt kan herhalen en 
onderhouden.

Wat zit er in SmartRekenen pro?
Het lesmateriaal bestaat uit een leerlijn basisbewerkingen met 12 
hoofdstukken en leerlijn 1F met 16 hoofdstukken. Download de leerlijnen op 
www.smartrekenen.nl/pro. 

De getallenlijn

Stapjes op
de getallenlijn

Aftrekken onder de 20
(zonder lenen)

Optellen t/m 20
(zonder onthouden)

Optellen t/m 100
(met onthouden)

De tafels van
1, 2, 5 en 10

Delen in de tafels van
1, 2, 5, en 10

De tafels van
3,4,6,7,8 en 9

Delen in de tafels van
3, 4, 6, 7, 8 en 9

Optellen t/m 1000

Aftrekken onder de 100
(met lenen)

Aftrekken onder de 1000

De getallenlijn Optellen Aftrekken Vermenigvuldigen Delen



Voordelig geprijsd
Als introductie-aanbod is SmartRekenen pro 
in heel 2019 verkrijgbaar voor slechts € 9,99 per leerling. 

De voordelen van SmartRekenen pro

Hints & feedback

Leerlingen werken digitaal, net als 
in een rekenschrift, stap voor stap 
door de opgaven. 
SmartRekenen herkent de gekozen 
stappen en 
geeft per stap 
direct hints en 
feedback.

Eenvoudig volgen

Heldere rapportages bieden 
inzicht in de aandachtsgebieden 
van uw leerlingen. SmartRekenen 
helpt u daarmee om uw instructie 
af te stemmen 
op de 
behoefte van 
elke leerling.

€ 9,99 per leerling

U krijgt hiervoor de leerlijn voor 
basisbewerkingen én een leerlijn voor 
referentieniveau 1F. 
SmartRekenen pro is beschikbaar vanaf de 
start van schooljaar 2019-2020. 

Volledig adaptief

Elke leerling leert op zijn eigen 
manier. Door slimme 
data-analyse sluit het tempo, 
niveau en de hoeveelheid van 
de lesstof continu en volledig 
automatisch 
aan bij het 
niveau van de 
leerling.

Motivatie en beloning

Leerlingen stijgen op basis van 
inspanning en 
resultaat in niveau 
en verdienen 
EduCoins. Met de 
EduCoins kunnen 
leerlingen hun 
avatar voorzien van 
nieuwe items.



Wilt u meer informatie over SmartRekenen pro? 
Bekijk onze website of neem contact met ons op. 

We kunnen ook een presentatie bij u op school 
verzorgen. Neem dan contact met ons op voor 
het maken van een afspraak.

Sjoerd de Reus
 06 - 53 87 48 95
 sjoerddereus@eduhintovd.nl
 www.smartrekenen.nl/pro

We helpen u graag verder!

SmartRekenen pro is een onderdeel van

Ga voor meer informatie over EduHintOVD naar www.eduhintovd.nl.

Meer informatie

Probeer nu!

Wilt u de kracht van SmartRekenen pro vrijblijvend zelf ervaren? 
Vraag op onze website een gratis proeflicentie aan! www.smartrekenen.nl/pro


