software
Transformeer statische content naar interactieve ervaringen met 's werelds
beste softwaresuite voor lessen, toetsen, workspaces voor samenwerking
en game-gebaseerd leren.

Een alles-in-één onderwijssuite
Desktopversie
SMART Notebook® is verkrijgbaar voor Windows en Mac. Naast tools voor
het maken van lessen en specifieke vakgerelateerde functies voorziet het
u van talloze manieren om studenten enthousiast te maken. Tijdbesparende
sjablonen kunnen eenvoudig worden aangepast aan alle niveaus en vakken.
Online versie
SMART Learning Suite Online laat docenten game-gebaseerde en op
samenwerking gerichte oefeningen toevoegen aan SMART Notebook-,
PDF- en PowerPoint®-bestanden. Lessen kunnen bovendien naar
apparaten van studenten worden verzonden voor het maken van
individuele opdrachten of samenwerking in gedeelde workspaces.

SMART Learning Suite

Krachtige, gebruiksvriendelijke tools voor docenten
Lessen maken en aanbieden
•
	Maak snel en eenvoudig dynamische, interactieve,
aantrekkelijke en uitdagende lesinhoud
•
	Verzend lessen naar een SMART Board® met iQ
en deel lessen met apparaten van studenten
•	Schakel naadloos tussen rechtstreeks lesgeven
en zelfstandig werken

Game-gebaseerde activiteiten
•	Motiveer studenten met aansprekende afbeeldingen,
animaties en geluiden en ondersteun het leren via een
SMART Board of op apparaten
•	Voeg een thema toe aan een bestaande set vragen of maak
met de speciale wizard binnen vijf minuten een nieuwe
educatieve game
•	Kies uit talloze activiteitopties: multiplechoice-wedstrijden,
sorteeropdrachten, invulvragen en nog veel meer

Diagnostische toetsen
•	 Geef les op basis van realtime inzicht in het kennisniveau
van studenten
•	Maak binnen een paar minuten een diagnostische toets
en laat studenten vragen beantwoorden via elke computer,
tablet of telefoon met internetverbinding
•
	Genereer razendsnel rapporten over het kennisniveau
van studenten zonder de les te hoeven onderbreken

Workspaces voor samenwerking
• Converteer in SMART Learning Suite Online onmiddellijk
elke pagina uit een PowerPoint-, PDF- of SMART Notebookbestand naar een workspace voor samenwerking, in het
lokaal of daarbuiten
•	Studenten werken samen door vanaf hun apparaat content toe
te voegen aan workspaces en ontwikkelen daarbij hun kritisch
denkvermogen en sociaal-emotionele leervaardigheden
•	Docenten faciliteren samenwerking in de klas en binnen
kleine groepen door bijdragen van studenten te monitoren en
te begeleiden via een SMART Board op hun eigen apparaat

Ga voor een gratis kennismaking naar smarttech.com/smartlearningsuite

Sluit u aan bij de 25 miljoen docenten en studenten wereldwijd
die SMART Learning Suite gebruiken

Een enkele eenvoudige abonnementenservice.
Miljoenen verrijkende ervaringen.
SMART Learning Suite omvat zowel de desktop- als de online versie en is verkrijgbaar via een
eenvoudige abonnementenservice. Docenten hebben op elk gewenst moment en op elke computer
toegang tot de suite, ook wanneer ze thuis zijn, en kunnen volledige lessen naar apparaten van
studenten verzenden. Studenten kunnen overal bijdragen aan workspaces voor samenwerking.
Het abonnement is aan uw situatie aangepast, dus u hoeft slechts voor een enkel tarief te
budgetteren. De abonnementskosten zijn gerelateerd aan het aantal licenties dat u koopt
en aan de duur van uw abonnement.
Bereken hoeveel u bespaart met meer licenties - ga naar smarttech.com/calculator

SMART Learning Suite

Gebruik de speciaal ontwikkelde technologie voor
SMART-software
SMART Board interactieve displays zijn ontworpen om studenten, lesinhoud en apparaten samen
te brengen in uniforme leerervaringen. Ze moedigen studenten aan om bij te dragen, hetzij op het
display, hetzij via hun telefoons, tablets en laptops.

Geef docenten de ruimte

Hubs voor samenwerking

Ingebouwde iQ-computing laat docenten SMART Notebook-lessen
aanbieden via de SMART Notebook Player-app op het display of via
een mobiel apparaat.

Simultaneous Tool Differentiation laat studenten tegelijkertijd
notities schrijven, verschuiven en wissen in SMART Learning Suite.
Zo kunnen ze moeiteloos samenwerken op het bord.

Aankoop van een SMART BOARD is inclusief een 1-jarig abonnement op SMART Learning Suite

Benut uw SMART-oplossing optimaal
Uw aankoop is nog maar het begin. Onze implementatieservices, deskundige ontwikkeling en
community-resources helpen onderwijsprofessionals hun SMART-oplossingen te gebruiken, hun
technologische vaardigheden te vergroten en de leerresultaten van hun studenten te verbeteren.

Professionele ontwikkeling

Onderwijsadvies

Community-resources

SMART voorziet in gratis professionele
ontwikkelingsplannen en in online
cursussen en webinars, waarin
zowel functionele als pedagogische
onderwerpen aan bod komen.

SMART werkt met een team voormalige
docenten die implementatie ondersteunen
en beschikt over publicaties en
onderzoeksresultaten waaruit
verbetering van resultaten blijkt.

SMART Ed2Ed-webinars voorzien in handige
tips, en de online SMART Exchange®lessendatabase bevat meer dan 100.000
documenten met lesinhoud.

Erkende wederverkoper:

SMART Technologies

smarttech.com/contact

© 2018 SMART Technologies. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Notebook, SMART Exchange, het SMART-logo en alle SMART-taglines en
productlogo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies in de V.S. en/of andere landen. Alle product- en bedrijfsnamen
van derden zijn uitsluitend bedoeld voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. 121018

SMART Learning Suite

SMART Learning Suite blijft zich ontwikkelen en verbeteren
Een SMART Learning Suite-abonnement volgt alle nieuwe ontwikkelingen, zodat docenten hun studenten beter op de
toekomst kunnen voorbereiden. Met een abonnement ontvangt u steeds de nieuwste upgrades van SMART Notebook
en heeft u toegang tot SMART Learning Suite Online, inclusief nieuwe activiteiten en functies.
LEGENDA – BELANGRIJKSTE VOORDELEN:

Integratie met apparatuur van studenten
Tijdbesparing voor docenten

Game-gebaseerd leren

BELANGRIJKSTE

VERSIES

VOORDELEN

FUNCTIES

Inzicht in leren

11.4

14

15

16

17

18

✓

✓

Exclusieve online functies
Verzenden van SMART Notebook-lessen naar apparaten van studenten

✓

Activiteiten: Memory Match, Super Heroes, Future Bots
Activiteiten: Workspaces voor samenwerking

✓
✓
✓

Importeren van Microsoft® PowerPoint®- en PDF-bestanden

✓

Lessen samenstellen uit diverse documenten met lesinhoud
Toetsen
Diagnostische toetsen: Meerkeuzevragen, Waar of Niet waar,
Meerdere antwoorden, Kort antwoord, Opiniepeiling

✓

Toetsen volgens het tempo van de docent
Game-gebaseerde studieactiviteiten
Activiteiten: Flip Out, Super Sort
Activiteiten: Speedup, Label Reveal
Activiteiten: Monster Quiz

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

Conceptkaarten

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Lessen opnemen

✓

✓

✓

✓

Wiskundige SMART Blocks-oefeningen

✓

✓
✓

Wiskundige GeoGebra-oefeningen

✓

✓

Verzenden van activiteiten naar apparaten van studenten

Bijsnijdmasker

✓
✓

Activiteiten: Game Show
Overige functies
Met de hand schrijven en tekenen

✓

✓
✓

Activiteiten: Invulvragen, Rangorde, Match ‘Em Up, Shout It Out!

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Meer vormen/hoeken

✓

YouTube®-video's invoegen
HTML 5-widgets

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Add-on voor afbeeldingen zoeken

✓

Editor voor wiskundige vergelijkingen
Notebook-bestanden delen via URL

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Notebook-bestanden delen via SMART Board® met iQ

✓

Mobiele app - Notebook-bestanden beheren op SMART Board® met iQ

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

COMPATIBILITEIT BESTURINGSSYSTEMEN

✓

Mac® 10.12
Mac 10.13

✓

Mac 10.14
Windows® 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

✓
✓

✓

✓

✓

✓

14.3

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

