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Hoe haalt u ook dit jaar weer het beste uit uw leerlingen?

Als directeur wilt u uw leerlingen een motiverende en uitdagende leeromgeving bieden. Maar hoe zorgt u ervoor dat
ieder kind persoonlijk aan zijn trekken komt? Hoe haalt u het beste uit elke groep? Squla helpt kinderen met plezier aan
betere leerresultaten en meer zelfvertrouwen. Meer dan 50.000 kinderen hebben ons online oefenprogramma voor
thuis al ontdekt en duizenden leerkrachten gebruiken Squla ook in de klas. Ontdek ook hoe leuk online leren is met
een gratis Squla-licentie voor al uw leerkrachten!
Squla is het enige programma waarmee kinderen spelenderwijs kunnen oefenen in alle vakken van school. Thuis,
online, op tablet en pc. Door Squla te spelen, halen kinderen betere resultaten. Het programma is ontwikkeld door
onderwijsspecialisten en game-experts en sluit naadloos aan op alle gangbare lesmethodes. Ook kunnen kinderen
vanaf groep 3 quizzen spelen die samen met Cito ontwikkeld zijn en zo ervaring opdoen met de Cito-vraagstelling.
Squla is het leukste oefenprogramma online, speciaal ontwikkeld voor thuis. Daarom vragen we u vriendelijk om de
inhoud van dit pakket te verdelen onder uw leerkrachten. Voor de ouders van alle kinderen hebben we namelijk een
uniek aanbod: een aantrekkelijke korting om voordelig en vrijblijvend lid te worden van Squla! Daarnaast biedt Squla
een waardevolle aanvulling op het lesaanbod van al uw leerkrachten. Daarom geven we u graag een gratis licentie
voor groep 1 t/m 8. Deze vinden uw leerkrachten in de bijgesloten pakketten.

Met vriendelijke groet,

André Haardt
Initiatiefnemer Squla
andre@squla.nl
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P.S. Komt u informatiepakketten tekort of wilt u meer weten?
Neem dan vooral contact met mij op. Ik ben u graag persoonlijk
van dienst en kan u alles vertellen over Squla.
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