Plannex trainingen
Begeleide pilot
Niet alleen de school, maar ook wij steken dan extra tijd en energie in het doen laten
slagen van uw proefperiode, met een grotere kans op slagen als gevolg. In een
verlengde proefperiode plannen we samen met u tenminste twee contactmomenten,
ten behoeve van training, instructie en ondersteuning.
Bij de kennismaking en beoordeling van een online leerplatform is het fijn als er
begeleiding mogelijk is. Met onze hulp weet u zeker dat uw organisatie meer uit de kennismaking haalt
én voorkomen we beide dat een proef strandt om de verkeerde redenen. De begeleide pilot bevat:
 Plannex voor het team: een starttraining voor leerkrachten in de vorm van een webinar-op-maat *
 Plannex in de klas: een starttraining voor de leerlingen (zie volgende pagina voor meer informatie)
 De licentiekosten voor 5 maanden voor een onbeperkt aantal leerlingen
Kosten: € 395,-, uitbreidingen mogelijk tegen meerprijs

Webinars
In de Plannex Starttraining laten we in 60 minuten geïnteresseerden en startende gebruikers middels
een webinar de belangrijkste functies binnen Plannex zien. We maken u attent op de wijze waarop u
met leerlingen kunt starten binnen Plannex. Ook laten we zien welke veranderingen we onlangs
doorvoerden of binnenkort gaan doorvoeren. U kunt zich meerdere keren en met meerdere personen
aanmelden voor de webinar. U kunt (gratis) deelnemen vanuit thuis of op school, met pc, laptop of op
een tablet.
Naast de Starttraining biedt Plannex ook Webinars-op-Maat. Samen met u plannen
we een datum én samen bepalen we de inhoud. Wilt u uw team kennis laten
maken met Plannex? Wilt u een presentatie voor uw bovenschoolse organisatie?
Of wilt u de vragen van uw leerlingen laten beantwoorden? De keuze is aan u! U
organiseert al een Webinar-op-Maat vanaf € 95,- per uur.

Plannex implementatie
In 4 contactmomenten neemt een Plannex-expert u, uw team en uw leerlingen mee op reis door het
platform en leert hen hoe zij het maximale uit Plannex kunnen halen. We komen in de klas om samen
met de leerlingen in Plannex te gaan werken. We leren hen hoe zij een project kunnen zoeken, hoe zij
een activiteit kunnen aanmaken, hoe zij kunnen plannen en werken in een project en hoe zij een mooie
publicatie kunnen maken. De groepsleerkracht of plusleerkracht is aanwezig en leert tegelijkertijd met
de leerlingen alle ins en outs van het leerlingengedeelte van Plannex. Ook de andere betrokken
begeleiders leren werken met Plannex. Wat kan Plannex allemaal en hoe halen we er alles uit wat er in
zit? Hoe maak ik nieuwe leerlingen aan en hoe kan ik hen het beste begeleiden? Hoe voeg ik zelf nieuwe
taken en projecten toe aan Plannex? Kortom: hoe werken de Plannex-functionaliteiten? De
implementatie omvat 4 contactmomenten:
 Plannex in de klas: een starttraining voor de leerlingen
 Plannex voor het team: een starttraining voor leerkrachten in de vorm van een webinar-op-maat *
 Terugkommoment: Plannex komt nogmaals langs op school voor begeleiding van leerlingen of
leerkrachten
 Webinar-op-maat voor de leerlingen of de leerkrachten *
Prijs: € 750,-, uitbreidingen mogelijk tegen meerprijs
* Een webinar-op-maat kan vervangen worden door een bezoek aan uw school, maar dat brengt extra kosten met zich mee

Plannex trainingen
Plannex in de klas
Plannex in de klas is onderdeel van de begeleide pilot en van
het implementatietraject, maar eventueel ook los te boeken.
Bijvoorbeeld als de plusbegeleider de enige is die met Plannex
zal gaan werken en het team daarom geen training nodig heeft.
We komen in de klas om samen met de leerlingen in Plannex te
gaan werken. We leren hen hoe zij een project kunnen zoeken,
hoe zij een activiteit kunnen aanmaken, hoe zij kunnen plannen
en werken in een project en hoe zij een publicatie kunnen
maken. De plusleerkracht is aanwezig en leert tegelijkertijd met
de leerlingen alle ins en outs van het leerlingengedeelte van
Plannex. Indien nodig of gewenst, spreken we een tweede
moment af om dieper op de materie in te gaan met de
leerlingen.
Advies voor de plusleerkracht: volg naast deze training een gratis online webinar om ook het
begeleiders- en beheerdersgedeelte van Plannex onder de knie te krijgen.
Prijs is afhankelijk van het aantal contactmomenten en de duur ervan.

