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Waarom koos je
voor Kompas?
1

Kompas biedt structuur

- Het weekschema garandeert een evenwichtige
aandacht voor de verschillende domeinen.
- Het jaarplan biedt een zichtbare leerlijn met duidelijke verticale opbouw en horizontale samenhang.
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Kompas is meer dan
een rekenmethode

- Kompas onderkent het belang van de wiskundetaal
en gebruikt die ook.
- De oplossingswijze (proces) is minstens zo
belangrijk als de oplossing (product) zelf.
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Kompas vindt een
zorgbrede aanpak belangrijk

- Kompas vindt een heldere instructie belangrijk.
- Zowel in als na de lessen bieden de materialen van
Kompas kansen om doelgericht te differentiëren.

81 0000 677

Vraag
meer info
aan je
educatief*
adviseur
* gegevens op www.kompas.diekeure.be

Waarom kies je straks
voor de vernieuwde
Komp@s?
1

De vernieuwde Komp@s werkt
verder op de sterke punten

2

De vernieuwde Komp@s past
de leerlijn getallenkennis en
hoofdrekenen deels aan

In de lagere leerjaren geven we binnen de structuur
van het weekschema meer ruimte aan HR en GK.
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De vernieuwde Komp@s
in een nieuw kleedje

- Werkboeken worden handige werkkaternen.
- De handleiding delen we op in aparte,
wire-o-gebonden gidsen per katern.
- Het scheurblok wordt dubbelzijdig.
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De vernieuwde Komp@s
integreert IT

- De leerkracht beschikt over handige boek-e’s,
veel extra’s op de gratis portaalsite ‘Leraarskamer’
en een digitale oefeningengenerator.
- De leerling oefent gemotiveerd op zijn niveau op
het online onderwijsplatform Kweetet.be.
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Komp@s versterkt verder
de zorgbrede aanpak

- In de les wijzen handige tips en materialen de weg
naar een zorgzame binnenklasdifferentiatie.
- Na evaluatie krijg je een eenduidig zorgvoorstel
om alle kinderen in je klas passend te begeleiden.

