Wil je zeker weten dat jouw tablet of smartphone ondersteund wordt?

BESTELBON VAKANTIEAANBOD 2021

EDITIE

ZOMER

Via de App Store en Google Play Store kun je een demoversie downloaden. En dit vanaf de paasvakantie. Zo kan je op
voorhand testen of de app compatibel is met je tablet of smartphone. Werkt de demoversie, dan heb je de garantie
dat de volledige versie ook werkt. Voor meer info, surf naar www.zomerbingel.be.

Bestellen is eenvoudig!

Algemene systeemvereisten

Vul de bestelbon in, betaal het gepaste bedrag aan de school of bezorg het gepaste bedrag aan de leerkracht. Je kind krijgt dan in de

iOS: om de Zomerbingel-app te gebruiken op iPhone of iPad heb je iOS 13 of hoger nodig. iOS 13 is beschikbaar op
iPad Air 2 & 3, alle iPad Pro’s, iPad 5 en later en iPad Mini 4 en later. Je hebt een Apple-account (Apple ID) nodig.

maand juni via de school de Vakantiekalender of het Zomerbingel-pakket met de inlogcode voor de Zomerbingel-app 2021 mee naar huis.

2021

Android: om de Zomerbingel-app op Android te gebruiken, heb je Android 5.1 of hoger nodig.
Je hebt een Google Play-account nodig.
Je kunt de app ook zonder internetverbinding gebruiken. Het totaalpakket bevat geen tablet en Chromebooks worden niet ondersteund.

Voornaam kind............................................................Familienaam kind.....................................................................
School�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Klas...............................

Beschikbaarheid en ondersteuning

Handtekening

Wil je meer weten over de Zomerbingel-app? Bekijk dan de FAQ op
www.zomerbingel.be. Je vindt er ook een filmpje.
De Zomerbingel-app 2021 kan tot 13/09/2021 gedownload worden.
Voor vragen en ondersteuning kun je terecht op www.zomerbingel.be
en bij de helpdesk van uitgeverij VAN IN via bingel@vanin.be.

Duid hieronder je bestelling aan: Vakantiekalender of Zomerbingel-pakket
Kies voor het huidige leerjaar van je kind. Zit je kind nu bijvoorbeeld bij de oudste kleuters, zet dan een kruisje bij ‘Oudste kleuters’.

ZOMER

€ 12

-APP

Oudste kleuters
Leerjaar 1

Bij uitgeverij VAN IN vinden we de privacy van je kind en je gezin heel belangrijk. Daarom informeren
we je op www.vanin.be/nl/privacy en www.vakantieaanbod.vanin.be/nl/gebruiksvoorwaarden over hoe
we met persoonsgegevens omgaan. Door de Zomerbingel-app aan te schaffen, ga je akkoord met het
privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden.

&

€8

+

Samen met je kind veilig en
verantwoord 'zomerbingelen'
Verken de app samen
• Oefen of speel af en toe samen op de tablet/smartphone
• Stimuleer en help je kind wanneer het moeilijk wordt
• Ontdek wat je kind interessant vindt

TIPS

Leerjaar 2

Pas de instellingen aan
• Via het ouderscherm kun je de app aanpassen aan de voorkennis van je kind

Leerjaar 3

Maak duidelijke afspraken
• Spreek af hoelang je kind op de tablet/smartphone mag
4- tot 6-jarigen: 10 tot 15 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag
6- tot 8-jarigen: 30 minuten per keer, maximaal 1 uur per dag
8- tot 10-jarigen: maximaal 1 tot 1,5 uur per dag
10- tot 12-jarigen: maximaal 2 uur per dag
• Kies vaste momenten waarop je kind de tablet/smartphone mag gebruiken
• Laat de tablet/smartphone voor het slapengaan aan de kant voor een goede nachtrust

Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6

Geef de ingevulde bestelbon zo snel mogelijk mee naar school.
Je kunt ook rechtstreeks bestellen bij uitgeverij VAN IN, via de webshop, dan betaal je € 5,45 verzendkosten extra.

VI-21-108_BO_Folder_Zomerbingel_v12.indd 1-3

NIEUW

Gebruiksvoorwaarden en privacy

Zit je kind nu in leerjaar 3, kies dan voor ‘Leerjaar 3’, ...

ZOMERBINGEL-PAKKET

?
NU BESCHIKB
AAR
OP SMARTPH
ONE

ZOMER

We wensen je veel oefen-, leer- en vakantieplezier.

Uitgeverij VAN IN
Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem
T 03 432 95 01, bingel@vanin.be, www.vanin.be

Fijnste vakantieaanbod!
Leuke opdrachten om de leerstof in te halen

25/02/2021 11:08

Altijd én overal oefenen
tijdens de vakantie

Zomerbingel-pakket

€8

Voor alle leerjaren

Oudste kleuters

Leerjaar 2

Leerjaar 1

Voor elke vakantiedag
een oefenblaadje!

NIEUW

Leerjaar 4

•

3

Vakantiekalender
dag: ...........................

augustus

Vermelding van het doel:
je weet precies
wat je kind oefent

naar het 4de leerjaar

jaar: ...........................

Los de oefeningen juist op. Dan kom je te weten hoe oud deze dieren
kunnen worden.

3 6 0

DIPLOMA
7 0 2
- 6 5 4

•

Oplossingen, diploma én beloningsstickers
achteraan

Bekijk enkele binnenpagina's per leerjaar
op www.vakantiekalenders.be

5 4 3
- 4 7 5

Leuk diploma
om in te vullen
en op te hangen

Proﬁciat!

........................................................................

Motiverende oefeningen op taal en spelling,
wiskunde, WO en Frans (leerjaar 5 en 6)

heeft met glans de hele
kalender afgewerkt en
5 2
verdient daarom de titel van
+ 6 7

5

SUPERSLIMMERD
van het jaar!
Uitgereikt op

Ik vond dit

plak hier
je sticker.

Een toffe app voor smartphones, iPad en Android-tablets vol nieuwe oefeningen
in verschillende motiverende spelvormen. Je kunt het spelbord zowel op een
gewone manier als in een AR-modus ('augmented reality') gebruiken.
•

Ideale voorbereiding op de start van het nieuwe schooljaar

•

Digitale oefeningen voor taal en spelling, wiskunde,
WO en actua en Frans (leerjaar 5 en 6)

•

Altijd en overal oefenen op de smartphone en tablet,
geen internetverbinding vereist

•

Beschikbaar voor iOS en Android, in een gewone en AR-modus

........................................................................

Dit verdient een beloning!
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62
beloningsstickers

25/01/11 09:33

Voorbeeld Vakantiekalender
leerjaar 3
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ZOMERBINGEL. START MET EEN VOORSPRONG
AAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!
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Altijd en overal oefenen en spelen
met de smartphone of tablet!

-APP

Oefenen

Samen spelen

•

Je kind herhaalt wat het in dat leerjaar geleerd heeft

•

Automatische correctie en onmiddellijke feedback
na elk antwoord

• Je kind oefent alleen op het spelbord of neemt het
op tegen familie en vrienden

•

Honderden haalbare én uitdagende vragen in reeksen
van 10

• Meer dan 2.500 vragen voor taal en spelling,
wiskunde, WO en actua en Frans (leerjaar 5 en 6)

•

Voor de jongste spelers worden alle vragen en
antwoorden automatisch voorgelezen

• Je kunt het spelbord zowel op een gewone manier
als in AR-modus gebruiken ('augmented reality')

• Elke speler krijgt vragen op zijn of haar niveau

De Zomerbingel-app bevat een uitgebreide reeks vragen toegespitst op dat
leerjaar, maar ook een pak vragen voor de andere leerjaren én voor volwassenen.
Je kind oefent alleen of speelt een spel met familieleden of vrienden.
Elke speler krijgt vragen op zijn of haar niveau.

Scorebord

Voor ouders

• Je kind verzamelt automatisch medailles door elke
vraag zo goed mogelijk op te lossen

• Volg de resultaten van je kind in één oogopslag

• Met handig scorebord om in één oogopslag de
oefenresultaten te bekijken

8 0 7
- 7 8 2

5 8
x 3

4 9 5

•

9

2 3 3
- 2 1 5

Ideale voorbereiding op het volgende leerjaar

+

Leerjaar 5

Doel: cijferen

Een handige scheurkalender van 62 kleurrijke pagina's
voor elk leerjaar van de lagere school en de oudste
kleuters. Alle opdrachten sluiten aan bij de eindtermen.
Zo start je kind op 1 september goed voorbereid in
het volgende leerjaar.

NU BESCHIKB
AAR
OP SMARTPH
ONE

Leerjaar 6

Leerjaar 3

€ 12

ZOMER

• Bepaal zelf welke soort vragen er vooral aan bod
moeten komen of stem het niveau met één klik af
op de bingelresultaten van je kind (leerjaar 1-6)
• Schakel het geluid en/of voorleesfunctie indien
gewenst voor de jongste spelers uit
• Vragen op maat van ouders

Voor meer informatie over de
Zomerbingel 2021, neem een kijkje
op www.zomerbingel.be

De Zomerbingel-app is het perfecte hulpmiddel voor je kind om de geziene leerstof
van het afgelopen schooljaar op een leuke en speelse manier te onderhouden tijdens
de zomervakantie. Je kind start goed voorbereid aan het nieuwe schooljaar!

Systeemvereisten, beschikbaarheid, ondersteuning en privacy
We vinden het bij uitgeverij VAN IN uitermate belangrijk dat kinderen en ouders een positieve leerervaring hebben bij het gebruik van onze
producten en diensten. Daarom informeren we je graag in klare taal welk soort toestel je nodig hebt om de Zomerbingel-app te gebruiken,
wat de gebruiksvoorwaarden zijn en hoe we jouw privacy en die van je kind respecteren. Je vindt die uitleg op de laatste pagina van deze folder.
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