
SMART Notebook Plus geeft toegang tot:
 ☑ Interactiviteit met elk merk interactieve display
 ☑ Sluit apparaten van leerlingen aan
 ☑ Creëer spel-gebaseerde activiteiten
 ☑ Maak formatieve evaluaties
 ☑ Transparante achtergrond, dubbele schermweergavemodi
 ☑ Concept Mapping, Lesson Recorder en SMART Blocks
 ☑ Cloud-gebaseerde lessen delen via Lumio van SMART

Ontdek de kracht van  
SMART Notebook® Plus
's Werelds toonaangevende educatieve software wordt nu naar een hoger niveau getild. 
Geef leerkrachten de hulpmiddelen die ze nodig hebben om lessen te maken die boeien en stimuleren. 

SMART Notebook Plus biedt web-based 
functionaliteiten waarmee leerlingen 
individueel kunnen werken met 
lesinhoud en game-based activiteiten 
op hun eigen devices die formatieve 
beoordeling leuk maken. Notebook Plus 
brengt het beste in leerlingbetrokkenheid 
naar elke interactieve display. 

Bekijk enkele van de functies die 
Notebook Plus tot onze favoriete 
desktopsoftware maken. 



Sluit apparaten van leerlingen aan voor actiever leren. 
In plaats van devices alleen te gebruiken voor zelfstandig werk, maakt Notebook Plus gebruik 
van uw investeringen in technologie om leerlingen deel te laten uitmaken van de les. Met 
functies zoals brainstormen met de hele klas en competitieve quizzen gaan leerlingen 
deel uitmaken van het leerproces, zelfs als ze vanaf een andere locatie meedoen. 

Spel-gebaseerde activiteiten: leren, maar dan op een leuke manier!
Spelletjes en activiteitensjablonen voor individuele leerlingen, groepen of instructie met de hele klas maken 
van elke les een dynamische, leerzame ervaring. Gebruik je eigen lesmateriaal om populaire activiteiten te 
maken zoals drag en drop, sorteren, rangschikken en matchen - en dat alles in minder dan vijf minuten.

Realtime inzicht in wat leerlingen begrijpen. 
Controleer snel of er hiaten in de kennis zijn met hulpmiddelen die leerkrachten direct 
kunnen gebruiken, zoals polls, quizzen of vragen met een open einde. In het lesverloop 
geïntegreerde formatieve evaluaties stellen leerkrachten in staat hun lessen op enig 
moment zelf aan te passen op basis van de behoeften van hun leerlingen.  

Het werkt met je huidige technologie. Simpel. 
SMART Notebook Plus kan worden aangesloten op elk merk interactief digibord en op zowel 
Windows als een Mac besturingssysteem, zodat u uw onderwijssoftware kunt standaardiseren en 
kunt koppelen aan elk device voor leerlingen via uw SMART-account, met inbegrip van Lumio. Wat 
je technische configuratie ook is, Notebook Plus is compatibel en eenvoudig te gebruiken. 

Ben je klaar om de kracht van 
Notebook Plus te ontdekken? 

Haal meer uit lessoftware. 

Probeer het gratis via support.smarttech.com/ 
Of vraag de  SMART-vertegenwoordiger naar  

SMART Notebook Plus en de SMART Learning Suite
Erkende reseller:
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