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De energieke Roelien, 45 jaar, is altijd bezig met het 

maken van lesmateriaal en dit doet ze met name in 

Prowise Presenter. Ze geeft les aan de leerlingen van 

groep 7 van Openbare Basisschool de Dissel-Daltonschool 

in Ruinerwold. Op deze school wordt gewerkt met 

Prowise Presenter en Roelien is hier een voorbeeld in: 

“Als je ziet wat voor mooie dingen je kunt…”

Roelien houdt ervan nieuwe dingen uit te proberen en 

innovatief te zijn. “Wanneer ik denk dat een programma 

of product waarde heeft voor het onderwijs, dan ga ik het 

verder uitdragen”, vertelt Roelien. Vanuit dit oogpunt is ze 

jaren geleden gestart met Presenter. Na veel gebruik merkt 

ze zelf ook dat ze een ontwikkeling doormaakt: “Als ik kijk 

naar de allereerste presentaties en de presentaties die ik 

nu maak, dan zie ik daar een flink ontwikkelproces in terug. 

Je leert echt werken met een programma door ‘te doen’ en 

binnen de kortste keren maak je met gemak gebruik van alle 

functies die het programma te bieden heeft.”

Van dagplanning tot complete les
Het gebruik van Prowise Presenter begint al met de 

dagplanning. “Mijn dag- en weekplanning staan de hele 

dag open in de klas, zodat de leerlingen weten wat we 

gaan doen. Daarnaast zet ik de instructies alvast klaar en 

eventuele achtergronden voor rekenen of schrijven waar 

we die dag mee aan de slag gaan”, vertelt Roelien. “Ik zet 

meestal voor een week het materiaal klaar en dan staat 

alles onder één dak in Presenter.” 

In alle jaren dat deze juf met Presenter werkt, is haar 

account gegroeid tot een walhalla aan lesmateriaal. Op 

vak en thema gesorteerde mappen vol lessen die ieder jaar 

weer worden aangepast. “Ik hergebruik mijn lessen heel 

vaak. Zo maak ik mijn eigen lessen over bepaalde thema’s 

en ieder jaar worden deze groter. Ik houd er niet van om 

ieder jaar exact dezelfde les te geven. Iedere klas is anders 

en daar pas ik de les dus ook steeds op aan.”
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Ook de leerlingen doen mee
Niet alleen op het digibord staat Presenter de hele dag 

open, maar ook op de Chromebooks van de leerlingen. 

Iedere leerling heeft een Presenter-account en hier wordt 

actief gebruik van gemaakt. “Met de tools zijn de leerlingen 

ongemerkt heel veel aan het oefenen, zoals met geld 

rekenen of met digitaal klokkijken.” Naast deze tools vertelt 

Roelien dat met name ProConnect erg geliefd is bij de 

kinderen. “In kleine groepjes starten leerlingen onderling 

een ProConnect-sessie op en nemen ze het tegen elkaar op 

in een rekengame. Het is super om te zien hoe leuk ze het 

leren op deze manier ervaren. Ik laat ze hiermee lekker de 

tafels oefenen en sommen maken.”

De methode ‘loslaten’
Roelien geeft geen standaardles en dit bevalt de leerlingen 

erg goed. “Juf, bij jou leer ik zoveel”, zei een leerling eens. 

Wat haar geheim is? “Ik denk dat het ‘m zit in de methode 

‘loslaten’. Je moet het voor alle kinderen interessant 

maken. Daarvoor varieer ik in praktische dingen doen en 

het uitleggen van de theorie. Lessen versterk je enorm door 

de instructie duidelijker te maken met de mogelijkheden 

die je hebt, zowel digitaal als offline.” In de klas van Roelien 

maken kinderen zelf een ProQuiz over het onderwerp en 

kijken ze samen naar het eindresultaat van uitgevoerde 

opdrachten. “Dat is het flipping the classroom-idee”, legt 

Roelien uit.

Volledig opgaan in het thema
“Het lesmateriaal dat ik in Prowise Presenter maak, 

combineer ik met opdrachten binnen het thema”. Zo is 

Roelien bij het thema ‘China’ al eens loempia’s gaan vouwen 

bij de plaatselijke Chinees en hebben ze rijst gegeten. 

“Buiten de lesuren besteed ik veel tijd aan mijn werk, 

maar ik krijg er ook veel voor terug van de leerlingen”. Na 

schooltijd blijven de leerlingen uit de klas van Roelien vaak 

nog zitten “Juf, kunnen we nog wat voor je doen”, vragen 

ze dan, of ze gaan door met het afmaken van de weektaak. 

“Het is heerlijk om te zien dat de kinderen het zo naar hun 

zin hebben in de klas”.
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Tijd tekort
Natuurlijk komt Roelien, net als andere leerkrachten, ook 

wel eens tijd tekort voor het maken van haar lessen. “Hoe 

mooi de lessen zijn die ik maak, hangt af van de tijd. De 

ene keer zet ik snel een basis in elkaar en de andere keer 

link ik alles naar elkaar, zet ik er filmpjes in, etcetera.” 

Wanneer Roelien er niet aan toekomt om haar eigen les te 

maken, vindt ze MyProwise superhandig. “Ik kijk vaak of hier 

kant-en-klaar materiaal op staat dat ik kan gebruiken. Dit 

materiaal pas ik dan aan naar de stof die ik op dat moment 

behandel of ik voeg wat pagina’s toe of haal er een paar 

weg. Zo heb ik in korte tijd een mooie les die aansluit bij 

mijn klas.”

(Leer)krachten bundelen
“Het is goed dat we als leerkrachten onze krachten 

bundelen. Samen bezitten we zoveel kennis, hebben we 

tal van ideeën en kunnen we elkaar helpen.” Om deze 

reden heeft Roelien een Facebookgroep opgezet. Binnen 

deze groep wordt gesproken over kleine onderwerpen 

zoals waar een bepaald knopje zit in Presenter tot het 

uitwisselen van grootse ideeën.

Wil je ook graag je ideeën uitwisselen in deze groep? 

Je vindt de groep op Facebook onder de naam 

‘Prowise Presenter - delen & inspireren’.

Ga naar de Facebook-pagina

https://www.facebook.com/groups/293754708065559/

