Betere resultaten van jouw begeleiding?

Online Dossier Leren Lukt

Wil jij ook een digitaal dossier op maat, snelle communicatie en
betrokken ouders? Wil jij dat je leerlingen maximaal profiteren van jouw hulp?
Dan kan het Online Dossier Leren Lukt dé oplossing zijn.

ONLINE DOSSIER LEREN LUKT:
•• AVG-proof.
•• Een eigen platform met inlog voor
communicatie over begeleiding van
de leerling.
•• Behandeldocumenten overzichtelijk
op een pagina.
•• Rechtstreeks communiceren met alle
betrokkenen (begeleider/ouders/leraar).

VOOR WIE:
•• Remedial teacher’s/behandelaren/
begeleiders van kinderen.
•• Leraren basisscholen PO en VO scholen
die AVG-proof met ouders willen
communiceren over arrangementen/
begeleiding van leerlingen.

AV G

Proof!

LEREN LUKT MET DE JUISTE AFSTEMMING
OVER DE HULP!
Deze hulp wordt nog succesvoller wanneer
ouders en leraren zoveel mogelijk bij het
behandelproces worden betrokken en op
één lijn zitten. Het online dossier Leren Lukt
stimuleert behandelaren, leraren en ouders
goed en efficiënt met elkaar te
communiceren.
Tijdens de behandeling kan de behandelaar
samen met de leerling het digitale dossier
invullen.
Je kan registreren:
•• wat er tijdens de behandeling is gedaan
aan bijvoorbeeld lezen, gedrag, rekenen,
spelling en werkhouding;
•• hoe snel de leerling de nieuwe instructie
oppikt;
•• wat wél en wat niet werkt;
•• het huiswerk en de afspraken die
gemaakt zijn.

Meer info over online dossier leren lukt? zienindeklas.nl

Je bepaalt zelf wie een stuk mee kan lezen,
de rechten kun je aanpassen.
Ouders en leraren kunnen via hun eigen
account teruglezen wat er in de les heeft
plaatsgevonden, documenten inzien en
vragen of opmerkingen plaatsen via de
correspondentieknop.

PRIJS

Eenmalige kosten
•• De set-upkosten bedragen € 25 excl. btw
voor een persoonlijke interactieve website:
(jouwnaam).lerenlukt.nl
•• Na oplevering is de eerste maand gratis.

Staffel
0-5 dossiers: € 20 excl. btw per maand

Het online dossier
is met een login
toegankelijk voor
behandelaren, ouders,
leraren en ib’ers!

5-15 dossiers: € 30 excl. btw per maand
15-50 dossiers: € 45 excl. btw per maand
50-100 dossiers: € 75 excl. btw per maand
100-200 dossiers: € 125 excl. btw per maand
200-500 dossiers: € 250 excl. btw per maand

Online dossier Leren Lukt

Wil jij ook een online dossier op maat? Wij helpen je graag verder!
ZIEN in de Klas
Adres: Straatweg 2a, 3604 BB Maarssen
E-mail: info@zienindeklas.nl
Telefoon: (030) 243 76 82

Meer info over online dossier leren lukt? zienindeklas.nl

