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O21 heeft sinds de opkomst van de adaptieve digitale leermiddelen in 
het onderwijs honderden scholen begeleid bij de didactisch 
inhoudelijke inzet van deze leermiddelen, passend bij de specifieke 
schoolpopulatie. Onze adviseurs zijn speciaal opgeleid om u hierbij 
te ondersteunen en begeleiden. Wij delen graag onze kennis, 
ervaring en vaardigheden met u. 
  

Aan de slag met Gynzy iPads 

U heeft gekozen om met één of meerdere groepen te gaan werken met Gynzy iPads. De eerste functionele training 

ontvangt u van de Gynzy iPads trainer. De trainer legt daarin uit hoe de belangrijkste elementen en functies in het 

dashboard en op de tablet werken. Na deze training bent u goed voorbereid om met Gynzy iPads te starten. 

U zult merken dat het werken met Gynzy iPads niet ingewikkeld is. Toch vragen scholen om uiteenlopende redenen 

om didactische ondersteuning. Bijvoorbeeld over het differentiëren van de les, het analyseren van de data uit het 

dashboard of de interactie met de leerlingen. 

Onderwijskundige ondersteuning 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden werkt Gynzy iPads samen met O21. De onderwijsadviseurs van O21 

begeleiden scholen bij het implementeren van digitale leermiddelen zoals Gynzy iPads in de dagelijkse 

onderwijspraktijk.  

Opties schoolbegeleiding

Welke  interventies geef ik vorm

na analyse van de resultaten?

Instructie van Gynzy iPads en de koppeling van dit digitale 

adaptieve leermiddel aan het directe instructiemodel (DIM)  

Tijdens de verdiepingstraining gaan we in op 

differentiatiemogelijkheden en onderwijskundige verdieping 

Bezoek aan de leerkracht gevolgd door een feedbackgesprek en 

individuele of geclusterde leerkrachtbegeleiding 

In één dag worden alle groepen bezocht. De observaties worden 

afgerond met  een plenaire teambijeenkomst 

De inhoud van een studiedag wordt in overleg afgestemd op uw vraag, 

of kan ook een combinatie van de bovengenoemde opties zijn. 
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