Beste ouder,
Uw kind krijgt als huiswerk BLOON mee. Maar wat is BLOON nu eigenlijk?
In deze brief willen we u meer informatie geven over BLOON en het gebruik hiervan.
Heeft u nog vragen dan kunt u deze altijd aan de leerkracht stellen.
Àat is BLOON?
BLOON is een oefenprogramma waarin met woordenlijsten kan worden geoefend.
BLOON is niet zomaar een naam, maar elke letter heeft een betekenis:
B = Bekijken
L = Lezen
O = Omdraaien
O = Opschrijven
N = Nakijken
BLOON is een programma om te oefenen met spelling.
De leerkracht zal regelmatig nieuwe woordenlijsten klaar zetten om te oefenen.
Het is belangrijk om regelmatig te oefenen met de woordenlijsten.
Er kan geoefend worden via een computer, ipad of tablet.
Hoe werkt BLOON?
Uw zoon/dochter kan inloggen met deze gegevens:
Gebruikersnaam:.........................................................................
Àachtwoord:...............................................................................
Ga naar http://www.bloon.nl
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Klik links in het scherm op inloggen leerling.
U ziet nu dit scherm:

Log nu in met bovengenoemde gebruikersnaam en wachtwoord.
U ziet nu dit scherm:

Kies nu de oefenlijst waarmee uw kind gaat oefenen. Heeft uw kind zin om nog meer te
oefenen dan kan hij ook nog galgje spelen.
De BLOON woordenlijst start op:
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Uw kind controleert zelf of het wood goed of fout is. Is het goed geschreven? Klik dan
goed aan. Er verschijnt een groen blokje in het scherm. Ziet uw kind een foutje? Hij/zij
kan het nu verbeteren. Klikt hij hierna op goed, dan verschijnt er in het scherm een
oranje blokje. Is het woord fout geschreven en verbetert uw kind het woord niet, maar
klikt op fout? Er verschijnt dan een rood blokje onderin beeld.

Uw kind bepaalt zelf het tempo door steeds aan te geven of hij/zij er klaar voor is. Dit
door middel van het klikken op oke.
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Aan het eind klik je op bewaren, waarna je fouten kunt controleren.

De leerkracht kan op afstand zien hoe de leerling het doet en de kinderen kunnen ook
een bericht achterlaten voor de leerkracht.
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