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Bingel verdringt huiswerkschrift
Online platform biedt oefeningen
aan op maat van leerlingen

H

et populaire
internetleerplatform
Bingel, dat zich
toespitst op de lagere
school, biedt vanaf 1 oktober
oefeningen aan die aangepast
zijn aan het individuele niveau
van elke leerling. Iemand die
bijvoorbeeld niet goed is in
procenten berekenen, krijgt
daar extra taken over.

 Bingel is een programma op het

internet waarmee leerlingen oefeningen kunnen maken over de leerstof die ze in de klas hebben gezien.
Het programma wordt vandaag al
gebruikt in 80 procent van de lagere scholen in Vlaanderen. Volgens
Leen Adams, leerkracht in het vierde leerjaar van het Sint-Jozeﬁnstituut in Antwerpen, zorgt Bingel ervoor dat leerlingen beter presteren
op school.
“Ze oefenen de leerstof thuis vaker, omdat het leuker is dan op papier. Ze zien bijvoorbeeld meteen of
ze een vraag juist of fout hebben beantwoord. En als ze hun taalles via
Bingel oefenen, horen ze meteen de
juiste uitspraak van het woord erbij.
Dat is extra handig voor anderstalige
leerlingen.”
Roseline Cengiz (10), die in het
vijfde leerjaar van het Sint-Jozeﬁnstituut zit, is een grote fan van Bingel. “Als ik mijn huiswerk op papier
moet doen, duurt het langer omdat
ik elk woord moet opschrijven. Op
Bingel kan ik juiste antwoorden aanklikken, of ze snel typen. ” Ook haar
klasgenote Irina Tomenchuk (11)
werkt graag met Bingel. “Ik doe eerst
mijn gewone huiswerk en ga daarna
bijna elke dag een uurtje op Bingel”,
zegt Irina.
“Werkdruk vermindert”
Vanaf 1 oktober moet Bingel nog
leuker worden. Uitgeverij Van In
heeft Bingel op heel wat punten
aangepast. De belangrijkste vernieuwing is dat kinderen na het aﬂeggen
van een toets voor wiskunde, taal en
spelling, voortaan een aangepast
oefenprogramma krijgen. “Vroeger
had een leerling pakweg vier op tien
voor rekenen en wist je enkel dat het
kind daar meer inspanningen voor
moest doen. Met Bingel pakken we
het nu concreter aan”, zegt Dirk Van
der Borgt van uitgeverij Van In.
“In het programma Bingel krijgt
de leerkracht te zien hoeveel de leerling op elke vraag heeft gescoord. Op
basis daarvan stelt Bingel per leerling zelf een extra oefeningenpakket voor. Een leerling die slecht heeft
gescoord op de vraag over het van
klein naar groot rangschikken van
breuken, krijgt extra oefeningen op
dat speciﬁeke onderdeel van de les
breuken. De leerkracht kan ervoor
kiezen om die oefeningenbundel per
leerling apart af te drukken. Maar het
is ook mogelijk om de extra oefeningen op Bingel te laten doen.”
Leerkracht Leen Adams vindt het
prima. “Ik moet nu per leerling aparte oefeningenbundels samenstellen.
Dat kost veel tijd. Door deze nieuwigheid wordt de werkdruk een beetje
kleiner.”
Spelletjes
Ook nieuw is dat elk leerjaar voortaan een eiland als afbeelding krijgt
als ze hun persoonlijke Bingel openen. Voor het derde leerjaar is dat
een eiland uit de middeleeuwen,
voor het vierde leerjaar een pretpark.
De leerlingen moeten dan bijvoorbeeld op een kasteel klikken om een

bepaalde oefening te maken. De leerkracht kan de leerlingen ook ‘pingping’ toekennen als ze veel hebben
geoefend. Als ze voldoende ‘pingping’ hebben verzameld, kunnen ze
bijvoorbeeld een nieuw jasje of een
hoed kopen voor hun avatar. Dat is
een tekenﬁlmﬁguurtje dat ze zelf kiezen. En ze kunnen met die ‘pingping’
ook korte spelletjes spelen.
Voorlopig is Bingel er enkel voor lagere scholen. Volgend voorjaar komt
er ook een versie voor middelbare
scholen aan. Die gaat ‘diddit’ heten.
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Irina Tomenchuk en Roseline Cengiz zitten bijna
elke dag een uurtje op Bingel. FOTO WALTER SAENEN
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