Beweeg Wijs digitaal
Vanaf september 2020 introduceren wij het online platform “Beweeg Wijs digitaal”.
Alle scholen met een Beweeg Wijs licentie kunnen hier gebruik van maken. Dit online platform
ondersteunt school(beweeg)teams om Beweeg Wijs optimaal te organiseren.

Wat zijn de voordelen voor uw school?
➢ Geen gebruik meer van losse mappen en documenten, maar alle informatie online bij elkaar.
➢ Alle spelactiviteiten gekoppeld aan de speelzones en educatieve plekken op uw eigen plein.
➢ U heeft beschikking tot de database van meer dan 400 spelactiviteiten. Deze database wordt
constant aangevuld met vernieuwende spelactiviteiten, waar u gelijk toegang toe heeft.
➢ Gebruik van dit platform zorgt voor meer gemak, het bespaart tijd en het is eenvoudig in
gebruik. Alle leerkrachten (en met name uw beweegteam) kunnen het naar eigen wens en
behoeften gebruiken.

Aanbieding voor Beweeg Wijs scholen
➢ De periode september – december 2020 is een pilotfase. Vanaf september gaat het online
platform in gebruik. Uw school kan er – na de Webinar gevolgd te hebben – gratis en geheel
vrijblijvend gebruik van maken. Wij vragen in deze periode begrip van scholen m.b.t. zaken
en diensten die nog in ontwikkeling zijn. Kortom: een periode van verdere ‘fine tuning’.
➢ In deze periode wordt het online platform verder ontwikkeld en wordt de database
aangevuld met spelactiviteiten. Ziet uw school kansen voor verbetering? Laat het ons weten.
Wij nemen dit mee in de ontwikkeling.
➢ Vanaf januari 2021 is het online platform volledig ingericht en optimaal in gebruik.
➢ Bent in eind december tevreden over deze nieuwe ontwikkelingen en wilt u hiervan gebruik
blijven maken? We bieden scholen met een Beweeg Wijs licentie eenmalig een aantrekkelijk
aanbod van € 199,- voor de rest van het schooljaar 2020-2021 (januari – juli).

Gebruik maken van dit online platform?
➢ Laat per mail weten dat uw school gebruik wil maken van “Beweeg Wijs digitaal”. Stuur een
mail naar judith@beweegwijs.nl en laat ons weten welke collega(‘s) de gratis Webinar zullen
volgen. Wij ontvangen graag hun mailadressen.
➢ Zij ontvangen een aantal data opties (augustus – september) voor het volgen van de Webinar.
In deze Webinar van een uur wordt hen uitgelegd hoe het online platform te gebruiken is en
welke functies en mogelijkheden het biedt.
➢ U ontvangt de inloggegevens waarmee vanaf september toegang heeft tot uw eigen
schoolpagina met alle bijbehorende faciliteiten.
➢ Een speciaal team namens Beweeg Wijs staat dagelijks klaar voor vragen en advies.

Vragen?
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Suzanne Spexgoor: 06-53707369 / suzanne@beweegwijs.nl
- Machiel van der Wolf: 06-44153351 / machiel@beweegwijs.nl
- Niels Blecking: 06-48555059 / niels@beweegwijs.nl

