
Gebruiksvriendelijkheid:  

 

 

Elon Education is een tool waarmee online woordjes geleerd kunnen worden voor de vreemde talen. 

Ook is het mogelijk om met Elon Education de tafels te oefenen, werkwoorden enz. enz.  

Op de site van Elon staan diverse categorieën met oefenlijsten. Deze lijsten kun je oefenen maar zijn 

niet specifiek voor het basisonderwijs. Veel van deze lijsten zijn gerelateerd aan het voortgezet 

onderwijs. Toch is deze tool erg goed inzetbaar voor het basisonderwijs. Dit komt omdat je zelf lijsten 

kunt invoeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met tafels. Om zo’n lijst te zelf te kunnen invoeren is het 

nodig dat je een account hebt. Dit account kun je gratis afsluiten bij Elon Education. Ook is er de 

mogelijkheid om vrienden uit te nodigen. Als kinderen in de klas ook een account hebben zou je deze 

leerlingen deel kunnen laten uitmaken van jouw lijsten. Hierdoor kunnen de kinderen oefenen met 

de lijsten die jij als leerkracht hebt gemaakt. Verder is het een gemakkelijk dat de site in het 

Nederlands in te stellen is en er zijn geen moeilijke knoppen maar alles is duidelijk beschreven. De 

leerlingen kunnen door deze manier van werken oefenen met woorden/ tafels ect. Het is voor 

kinderen een gemakkelijke manier om dingen te automatiseren.  

Gebruiksaanwijzing:  

Het aanmelden bij Elon Education is erg eenvoudig. Je klikt op registeren. Elon Education vraagt naar 

een aantal gegevens en vervolgens kun je aan de slag met de lijsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je eigen lijst ontwerpen:  

Aan de rechterkant van de pagina staat dit lijstje. Hier kun je kiezen wat je 

gaat doen. Je kunt de algemene lijsten openen (de lijsten met al 

samengestelde lijsten) , maar er staat ook dat je een nieuwe lijst kan 

maken. Als je daar op klikt kun je , je eigen lijst gaan ontwerpen.  

http://nl.eloneducation.com/
http://nl.eloneducation.com/


 

Vervolgens krijg je dit scherm te zien. Je moet een titel bedenken voor je vragenlijst. Daarna kun je 2 

opties aanklikken. Deze kun je aan of uit laten.  Als je dat gedaan hebt kun je de vragen erin gaan 

zetten. Wanneer je 1 vraag hebt ingevuld komt er automatisch een nieuw hokje onder te staan. Als je 

de gehele lijst hebt ingevuld met vragen dan druk je op opslaan. De lijst die je gemaakt hebt is nu te 

vinden bij mijn lijsten. De lijst kun je wel nog aanpassen maar dit leg ik zo meteen uit bij het stukje 

over mijn lijsten.  

Mijn lijsten:  

Vervolgens klik je in het rijtje rechts van de pagina mijn lijsten aan. Als je dit aanklikt 

komen de lijsten die jij gemaakt hebt of gedeeld hebt met vrienden daar te staan.  

 

 

 

 

 

Op het scherm is dan te zien wat de voortgang is en hoeveel de uiteindelijk score is als je hem 

helemaal hebt afgerond.  

 

Om jezelf te overhoren moet je op een van de lijsten klikken. Als je daarop geklikt hebt krijg je dit 

scherm voor je (je lijst met vragen en antwoorden, dit is zomaar even een voorbeeld).  



 

 

 

 

 

 

Om jezelf te overhoren klik je op deze lijst overhoren. Je krijgt dan 2 opties namelijk vraag-antwoord 

overhoren of antwoord – vraag overhoren. Als kinderen bijvoorbeeld zowel de betekenis van het 

Engelse woord moeten weten maar ook andersom dan is het handig dat is op beide manieren 

gevraagd kan worden.  

Verder kun je vanuit hier nog wat dingen aanpassen dit doe je door op opties te klikken.  

Door hierop te klikken zijn er de volgende opties mogelijk.  

Kopiëren: Als je hierop klikt krijg je dezelfde lijst nogmaals in je eigen lijst 

te staan.  

 Bewerken: Als je hierop klikt kun je de vragen nog aanpassen , 

verwijderen of toevoegen.  

                      Verwijderen: Als je hierop klikt verwijder je de gehele lijst.  

Lijst importeren:   

Als je rechts in de lijst op lijst importeren klikt zie je het volgende scherm. Op dit scherm zie je dat je 

vanuit andere woordje oefensites dingen kunt importeren. Onderaan de pagina word per site 

aangegeven hoe je dit moet doen.  

 

 

 

 

 

 

 



Lijst samenvoegen:  

 

Soms kan het handig zijn om meerdere lijsten 

tegelijk te overhoren. Denk bijvoorbeeld aan 

de tafels. De kinderen moeten eerst alleen de 

tafel van 1 oefenen daarna de tafel van 3. Het 

is dan handig om beide lijsten samen te 

voegen waardoor kinderen alles door elkaar 

oefenen. Hiernaast zie je het scherm dat je 

krijgt als je op het knopje lijst samenvoegen 

klikt. Het is erg duidelijk aangegeven wat je 

moet doen om de lijsten samen te voegen.  

 

 

 

 

Vrienden:  

Als je aan de rechterkant op het blokje mijn vrienden klikt krijg je een scherm waarin je vrienden zijn 

weergegeven. Deze vrienden moet je toevoegen om ook echt vrienden te worden. Dit doe je door op 

het icoontje vrienden toevoegen te klikken.  

Je krijgt dan dit scherm voor je. 

Onderaan voeg je een naam in en 

je krijgt zo een lijst met de namen. 

Je kiest hieruit de mensen die je 

kent. Doordat je dit doet krijg je 

toegang tot de lijsten van deze 

vriend en kun jij als leerkracht ook 

inzicht krijgen in de voortgang van 

deze leerling. Je kunt bijvoorbeeld zien of hij de lijst van jou heeft gemaakt en wat zijn voorgang 

hierin was. Een voorbeeld hiervan. Hier heb ik maar 1 iemand toegevoegd. Het zou kunnen zijn dat 

hier een gehele lijst met kinderen te zien is.  

 



Alle onderdelen van de site zijn nu besproken. Je kunt nu beginnen met het maken van je eigen 

lijsten. 

Lessuggesties:  

de vragenlijsten zijn inzetbaar bij eigenlijk alles wat geautomatiseerd moet worden. Hieronder een 

aantal suggesties voor in je eigen groep.  

 

Groep 1-2:  

Tellen: kinderen moeten het tellen automatiseren en de getallen herkennen. Je zou als leerkracht 

een lijst kunnen opstellen met 2 twee zodat ze de relatie zien tussen het getal en de geschreven 

letters. Ook zou je 2 knopen kunnen zetten en kinderen  moeten dan het antwoord 2 geven.  

Groep 3-4  

Optellen en aftrekken: De kinderen zouden via een lijst met vragen sommen t/m 10 en later t/m 20 

kunnen automatiseren.  

Groep 5 t/m 8:  

Tafels:  De kinderen gaan de tafels automatiseren. Hierbij is het belangrijk dat ze dit veel oefenen. 

Door als leerkracht een lijst te maken kunnen kinderen de tafels oefenen die aanbod zijn gekomen. 

Dit zou eventueel als huiswerk kunnen fungeren. Je kunt als leerkracht namelijk zien wat er gemaakt 

is en hoeveel.  

Aardrijkskunde / geschiedenis/ natuur: Vaak moeten kinderen voor de wereldoriëntatie vakken 

toetsen leren in het basisonderwijs. Ze krijgen dan een samenvatting mee waarin alle informatie 

staat beschreven. Als leerkracht zou je een lijst kunnen ontwerpen waarin de belangrijkste begrippen 

staan uit de geleerde stof. Je zou bij geschiedenis de jaartallen met de gebeurtenissen kunnen na 

vragen enzovoorts. Dit als manier om kinderen te laten oefenen met de stof.  

Engels: Vaak wordt er vanaf de bovenbouw het vak Engels gegeven. Via deze site is het erg goed 

mogelijk om de woordjes goed te automatiseren. Ook het klokkijken in het Engels zou zo 

geautomatiseerd kunnen worden. Als leerkracht zet je in de lijst een klok tijd en de leerling moet 

hierbij de Engelse benaming geven. Ook hierbij is het een optie om dit als huiswerk op te geven.  

 

 


