
Wat iedere leerkracht moet weten over Squla

Hoe meer je oefent, hoe beter het gaat, hoe groter je zelfvertrouwen groeit. In het kort is dat het 
idee achter Squla. Kinderen die thuis op Squla spelen zijn gemotiveerder en presteren beter 
- het resultaat toont zich meteen in de groep. Met spannende games en quizzen en heldere 
uitlegfi lmpjes houdt Squla leerlingen blijvend bij de les. Daarmee is Squla dan ook een ideale 
aanvulling op uw inspanningen om iedere dag weer het beste te halen uit uw leerlingen.

Leerzaam
Met Squla oefenen kinderen spelenderwijs in alle 
vakken van school. Het programma is gemaakt door 
onderwijsspecialisten en game-experts en sluit aan 
bij de kerndoelen en alle gangbare lesmethoden van 
het basisonderwijs.

 Meer dan 34.000 quizvragen
  Heldere uitlegfi lmpjes bij moeilijke onderwerpen
  Cito-modules vanaf groep 3

Inzicht
Met Squla kunnen ouders de voortgang van hun kind 
overal en altijd op de voet volgen. Via online ouder-
account, smartphone app en voortgangsrapport.

  Resultaten 24/7 inzichtelijk op ouderaccount en app
 Wekelijks voortgangsrapport via e-mail
 Aanmoedigen en supporten via app

Veilig
Leuk leren is veilig spelen. Squla stelt het plezier en 
de veiligheid van kinderen voorop en biedt daarom 
een afgeschermde leer- en speelomgeving. Squla 
maakt cyberpesten onmogelijk en is volledig vrij van 
advertenties.

 Persoonlijke gegevens blijven persoonlijk
  Resultaten alleen zichtbaar voor kinderen

en ouders
  Toegang en beheer via online ouderaccount

Leuk
Squla is gemaakt voor kinderen! Met spannende 
games en quizzen en een aansprekende vormgeving 
sluit Squla naadloos aan bij de belevingswereld van 
kinderen in groep 1 t/m 8. Door Squla te spelen halen 
kinderen betere resultaten. Beter en leuker kunnen ze 
hun tijd online niet besteden!

 Ieder kind een eigen account
 Alleen spelen of samen gamen
 Belonen van zowel inzet als resultaat

info@squla.nl • www.squla.nl
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