
Mensen met 
een missie
Elke dag werkt ons team vol 
passie aan ons ultieme doel: 
zorgen dat iedere leerling in 
Nederland klaar is voor de 
digitale wereld. Het bereiken 
van dit doel begint volgens 
ons bij de leerkracht. Daarom 
stelt het Basicly platform 
iedere leerkracht in staat 
om digitale geletterdheid 
een plek te geven in het 
onderwijs.

basicly.co

Volg ons 

@basiclyco

 

Enthousiaste leerkrachten, 
daar doen we het voor

“Ik ervaar het werken met Basicly als heel eenvoudig 
en leuk. Basicly heeft een erg breed aanbod voor alle 
vier de onderdelen van digitale geletterdheid.  

Het fijne aan het platform vind ik dat er al veel 
voorbereiding is gedaan. Dat scheelt mij tijd! 
Bovendien heb ik het gevoel dat ik niet alles zelf hoef 
te kunnen. Het beschikbare materiaal helpt mij om 
mijn lessen goed te geven. Én ik mag zelf nog wat 
leren!”

Esther, leerkracht groep 7/8, CBS de Parel



 

Waag jij de 
digitale sprong?

• bibliotheek met leerpaden, 
leskaarten en instructievideo’s

• leerlingaccounts

• school- en klassenmanagement 
met klassenoverzicht en 
jaarplanning

• professionalisering voor jou als 
leerkracht 

• persoonlijke begeleiding

Voel je het al prikkelen? Surf naar www.basicly.co 
voor meer informatie of bestel je (proef)licentie via 
www.heutink.nl

Met de proeflicentie krijg je toegang tot:

Toekomstbestendig onderwijs met  
digitale geletterdheid
Digitale geletterdheid neemt een onmisbare plaats in 
in het onderwijs van nu én de toekomst. Als leerkracht 
en school maak jij het verschil. Jij zorgt ervoor dat 
je leerlingen hun weg kunnen vinden in de digitale 
samenleving en dat ze bovendien veilig, creatief en 
kritisch kunnen handelen. 

Mediawijsheid
Bewust, kritisch en actief 

omgaan met media.

Computational thinking 
Problemen zo formuleren dat 

ze op te lossen zijn met de 
computer of andere digitale 

tools.

ICT-basis- 
vaardigheden

Kunnen omgaan met ICT.

Informatievaardigheden
Zoeken, selecteren, 

verwerken en gebruiken van 
relevante informatie.

Jouw klas én team 
digitaal vaardig
Als leerkracht en school sta je er niet alleen voor. 
Samen zorgen we ervoor dat jij en je leerlingen jullie 
plek vinden in de digitale samenleving. Hoe?

1.

2.

3.

4.

Start zonder enige voorkennis
Je hebt nog maar een minimale voorbereiding 
nodig met onze werkvormen, powerpoints en 
instructievideo’s.

Werk met onze doorlopende leerlijn
Je weet precies wat je leerlingen al onder de 
knie hebben en wat nog op de planning staat.

Professionaliseer en groei
Je werkt aan je eigen digitale kennis en vaardig
heden met op maat gemaakte content voor jou 
als leerkracht.

Vraag om raad aan het Basicly team
Chatten, bellen, Skypen of mailen. Elke werkdag 
kun jij op ons rekenen. Wij zijn je digitale 
collega’s!
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