
Voor de docent
Als docent vind je alle docentmaterialen in 

de online omgeving, zoals handleidingen, 

antwoorden en toetsvragen. Ook kun je 

in de digitale leeromgeving je lessen per 

groep plannen en organiseren en volg je 

simpel de voortgang van jouw leerlingen.

Voor de leerling
De leerling vindt de theorie, opdrachten 

en diagnostische vragen in de digitale 

leeromgeving. De opdrachten en 

diagnostische vragen kunnen online 

ingevuld en ingeleverd worden. De links 

naar benodigde theorie en bronnen staan 

bij de opdracht. Zo heeft de leerling alles 

wat hij nodig heeft op een plek. 

WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, PAPIER OF EEN
COMBINATIE VAN BEIDE

Sportitude is beschikbaar als combipakket en kun je kiezen 
hoe je werkt: volledig digitaal, vanuit het boek of een 
combinatie van beide. De leerling ontvangt een boek en 
toegang tot onze digitale leeromgeving.

Benieuwd naar de 
digitale leeromgeving?
Neem contact met ons op voor 

een rondleiding.
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Voor de docent
Als docent vind je alle docentmaterialen 

in de online omgeving, zoals de PTA’s, 

antwoorden, PowerPoints, toetsvragen en 

toetsmatrijzen. Ook kun je in de digitale 

leeromgeving je lessen per groep plannen 

en organiseren.

Voor de leerling
De leerling vindt de theorie, opdrachten 

en diagnostische vragen in de digitale 

leeromgeving. De opdrachten en 

diagnostische vragen kunnen online 

ingevuld en ingeleverd worden. De links 

naar benodigde theorie en bronnen staan 

bij de opdracht. Zo heeft de leerling alles 

wat hij nodig heeft op een plek. 

WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, PAPIER OF EEN
COMBINATIE VAN BEIDE

Be Sports-Minded is beschikbaar als combipakket
en kies jij hoe je werkt: volledig digitaal, vanuit het boek
of een combinatie van beide. De leerling ontvangt een 
boek en toegang tot onze digitale leeromgeving.

Benieuwd naar de 
digitale leeromgeving?
Neem contact met ons op voor 

een rondleiding.

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl
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Let op! Dit zijn de prijzen vanaf 1 januari 2023. Prijswijzigingen onder voorbehoud.


