
Eerste reacties  

“Het zijn heel bruikbare schrijftips. 
Hiermee kan ik echt aan de slag.” 

 

“Door de verschillende invalshoeken 
zorgt de Digitaalkit voor een 
ondersteuning op maat van elke 
gebruiker.” 

 

“Ik (zorgcoördinator) wil de Digitaalkit 
inzetten in mijn ondersteuning van 
nieuwe leerkrachten in onze school.” 

 

“Brieven aan ouders schrijven over een 
gevoelig onderwerp vind ik erg moeilijk. 
Ik ben blij dat ik in de Digitaalkit 
voorbeelden kan bekijken.” 

 

“Echt knap hoe er naast schrijftips ook 
ruimte is voor uitleg over krachtige 
feedback.” 

 

“Deze tool zet ons aan om als team na te 
denken over hoe we communiceren met 
ouders.” 

 

 

 

digitaalkit.ucll.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAAL DIGITAAL 
interactief – online - schrijfvaardiger  

http://www.digitaalkit/


Wat is de Digitaalkit? 

De Digitaalkit is een elektronische 
leeromgeving die leerkrachten lager 
onderwijs ondersteunt bij het schrijven 
van professionele teksten. 
 
De Digitaalkit biedt ondersteuning bij het 
schrijven van: 
 

 

Schriftelijke 
evaluatie voor 
leerlingen 
vb. feedback 
rapport 

  

Brief of e-mail 
aan ouders 
vb. kennisgeving 
van een conflict 

 
  

 

Schriftelijke 
instructies voor 
leerlingen 
vb. instructies voor 
zelfstandig werk 

Op de digitale leeromgeving vind je: 
• schrijf- en taaltips, 
• testen, 
• video’s, 
• interactieve feedbackgroepen. 

 
Ben jij leerkracht lager onderwijs en vind 
je teksten schrijven lastig? Dan is de 
Digitaalkit misschien iets voor jou.  
 
 

 
 
 
Met deze online interactieve tool word je 
nog schrijfvaardiger. Een begeleide 
workshop helpt je snel op weg met de 
Digitaalkit. 
 

 

Navorming Digitaalkit 

Voor wie 
Geïnteresseerde leerkrachten lager 
onderwijs kunnen een workshop volgen 
over de Digitaalkit en de website 
verkennen onder begeleiding. 

 
Locatie navorming 

• In de eigen school 
o met directe collega’s 
o met collega’s van de 

schoolgemeenschap 
 

• Op een UCLL-campus (13 – 15 u.) 
o Diepenbeek: di. 28-11-2017 
o Leuven: di. 6-02-2018 

 
Kostprijs 

• Navorming (eigen school): € 295,00 
• Navorming (UCLL): € 45,00/p.p. 

 

Meer info 
Neem contact op met Hilde Vanbrabant 
(hilde.vanbrabant@ucll.be). 

mailto:hilde.vanbrabant@ucll.be
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