
EWOC SCHOOLPAKKET 2023- 2024 

 

 

Abonnementsvoorwaarden  

Bij intekenen per school 

€ 1,5 per leerling lager     Minimum: € 150,-         Maximum: € 395,- 

Bij intekenen per scholengemeenschap (één factuur) 

€ 1,2 per leerling lager    
Alle leerlingen lager worden opgeteld.  Maximum € 1450,-  

 

In de basisformule is inbegrepen:  

• Licentierecht op gebruik ALLE EWOC-programma’s  

• Vrij gebruik op alle WINDOWS-pc’s binnen het schoolnetwerk 
Vrij gebruik op tablets en Chromebooks indien gewerkt wordt via ‘verbinding met extern bureaublad’ 
binnen het schoolnetwerk (bv. terminal server) Zie p.7 

• Vrij gebruik op alle digitale schoolborden  

• Leerkrachtassistent met 250 regisseerbare simulaties voor gebruik op digitale schoolborden 
 

Supplement voor gebruik op tablet en Chromebook via EWOC  AZURE SERVER  

 

€ 20,- per concurrent user per jaar (€ 2,- per maand). Minimumprijs: € 100,-  

Concurrent user = devices (tablets, Chromebooks...) die gelijktijdig inloggen op de Azure server; 

Dit supplement omvat: 

                  * huur gebruik Azure Server  

                  * Windows Server Access licentie voor studenten 

Het abonnement loopt per schooljaar. Bij intekenen na 1 september wordt de abonnementsprijs procentueel 

berekend.  Het aantal concurrent users (Azure) kan in de loop van het schooljaar aangepast worden. 

SERVICE 

U kunt beroep doen op onze gratis service om leerlingennamen uit het administratiepakket toe te voegen aan 

EWOC-software. Tijdens de abonnementsperiode heeft de school recht op gratis telefonische ondersteuning. 

Indien nodig kan een computer worden overgenomen via Team Viewer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoe inschrijven? 

Telefonisch 056/225924 

Via mail naar ewoc@ewoc.be   

Online:  http://www.ewoc.be/sp 

 

mailto:ewoc@ewoc.be
http://www.ewoc.be/sp


EWOC SCHOOLPAKKET  2023-24 

Overzicht programma’s  

 

Eerste leerjaar 

Spits met Bits 1 

Al 25 jaar een onmisbaar hulpmiddel voor honderden leerkrachten. 

Kan op elk moment van het schooljaar worden ingezet. 

Leerinhoud: getalbegrip, bewerkingen, klok en euro, meetkunde (bouwen met blokken). 

14 leertrajecten met elk 20 tot 40 oefenreeksen. Computerbeheerd instellen 

 

 

Tweede leerjaar 

Spits met Bits 2  

Leerinhoud: getalbegrip, plus en min tot 100, 

klok, euro, kalender. 

5 leertrajecten met elk 20 tot 30 oefenreeksen. 

Computerbeheerd instellen. Gekoppeld aan het behalen van medailles op de olympische spelen.  
 

Module Meetkunde (Spits met Bits 1 en 2). Klassikaal 

leertraject meetkunde: bouwen met blokken.  

Er wordt gelijktijdig gewerkt , op het digitaal schoolbord en 

op pc (tablet..). 

Bekijk een video op www.ewoc.be/video/sp21 

 

Tweede tot vierde leerjaar 

Spits met Bits Tafels    (Tafeltje rep je)  

 

Leerinhoud: maal en deeltafels.  
- Aan tafel. Introductie in maal en gedeeld. Relatie maal en gedeeld.  20 

scenario’s.  

- Tafel per tafel. Systematisch aanleren en inoefenen van de maal en 

deeltafels. Laat toe de vorderingen van de tweedeklassers op de voet te 

volgen. 26 scenario’s. Traploos instelbaar (één tafel, meer tafels…) 

- Turbo. Tempo en testscenario’s. Ideaal om bij het begin van derde/vierde 

leerjaar de beginsituatie van elke leerling te achterhalen. Ook geschikt voor 

differentiatie in het tweede leerjaar. 

- Delen met rest. Ideaal als voorbereiding op cijferend delen. Derde en vierde 

leerjaar.  

 

TURBOTESTS. Met de turbotests bepaalt u, bij het begin van het derde/vierde leerjaar, in een mum van tijd de beginsituatie van 

de leerlingen. De behaalde score wordt bijgehouden als een persoonlijk record. Ook houdt het programma struikelblokken bij.  

Zo ziet de leerling, bij elke nieuwe oefenbeurt, aan welke opgaven hij extra aandacht moet besteden. 

Laat de leerlingen regelmatig de test afnemen. U zal merken dat, na enkele testafnames, de beheersingssnelheid sterk verhoogd 

is. Bekijk een film op www.ewoc.be/video/sp21     

Alle programma’s bevatten een leerkrachtassistent 

met regisseerbare simulaties voor instructie op een 

digitaal bord. In totaal 250 scenario’s. 

www.ewoc.be/video/sp21
http://www.ewoc.be/video/sp21


Derde leerjaar 

Spits met Bits 3  

Leerinhoud.  Het programma bestaat uit vijf blokken.  
A Hoofdrekenen tot 100. Herhalen leerstof tweede leerjaar.  

B Getallen tot 1000.  Uitbreiding getallenveld tot 1000. Inzicht in het 

positiestelsel. Getallen voorstellen, ordenen… 

C Hoofdrekenen tot 1000. In dit deel doorlopen de leerlingen een leertraject in 

40 stappen: van plus en min tot 200 tot alle bewerkingen tot 1000. Gekoppeld 

aan een leuke uitdaging: haal je ruimtebrevet (zie schermafdruk). 

Bekijk een video op   www.ewoc.be/video/sp21 

 

D Metend rekenen.  Lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, kalender, klok. 10 scenario’s                                                      

 E Meetkunde. Bouwen met blokken. 10 scenario’s 

 

Spits met Bits Cijferen  

Leerinhoud: cijferen met natuurlijke getallen tot 1000.  

Het programma volgt de vorderingen van de derdeklassers bij het aanleren van de cijferalgoritmes 

op de voet. 37 levels.  De leerlingen werken op de computer zoals op papier, met inhoudelijke 

feedback. Ook inzetbaar in de eerste helft van het 4de lj. 

Best leuk zo’n breuk 1  

Leerinhoud: alle leerplandoelen rond breuken die in het 

derde leerjaar worden aangezet. 30 scenario’s. 

Adaptief leertraject. Na elke vijfde opgave beslist het 

programma wie verruimingsopdrachten krijgt. 

 

Klokvast. Deel kloktrainer. Leerinhoud: kloklezen tot op 1 minuut. Trajecten A tot D.  4 leertrajecten  x 6 scenario’s 

 

Vierde leerjaar 

Spits met Bits 4      
A Hoofdrekenen en getallen tot 100 000. 

B Cijferen. Natuurlijke getallen en kommagetallen. Gebruik zakrekenmachine.  

C Meetkunde. Vlakke figuren. Spiegelen en symmetrie. Gelijkvormigheid en gelijkheid. 

Bouwen met blokken. Van 3D naar 2D.   

D Metend rekenen.  Lengtematen, inhoudsmaten, gewichten, oppervlaktematen, tijd, 

snelheid. 

De oefenreeksen in meetkunde en metend rekenen worden ingeleid met een probeer en leerfase. 

Daarbij krijgen de leerlingen de kans om te experimenteren met de nieuwe inhoud 

Zero komma nul. 

Leerinhoud: alle leerplandoelen rond getalbegrip en hoofdrekenen niveau 

4de leerjaar. Kan parallel aan het werken in het handboek worden ingezet. 

13 leertrajecten x 6 scenario’s. Met interactieve simulaties -> 

Ook inzetbaar in vijfde leerjaar: zelfstandig herhalen in eigen tempo. 

 

Best leuk zo’n breuk 2     

Leerinhoud: alle leerplandoelen rond breuken die in het vierde leerjaar worden aangezet. 6 leertrajecten x 5 

scenario’s. Zelfstandig leren: elk oefenscenario wordt ingeleid met een instructieve clip. 

 

Ook inzetbaar in het vierde leerjaar: 

     Klokvast: deel kloktrainer. Kloklezen tot op 1 minuut en 1 seconde (trajecten D en E).  

    Kwelwerk: werkwoordspelling. Tegenwoordige tijd. 



Vijfde en zesde leerjaar 

 M.R. 56.  

Leerinhoud: alle leerplandoelen rond metend rekenen niveau 

vijfde en zesde leerjaar.  

6 leertrajecten x 6 scenario’s + 2 eindtesten + 6 Gerdies Games 

Het accent ligt op herleidingen en berekeningen van omtrek, oppervlakte en volume  

Zelfstandig leren: elk oefenscenario wordt ingeleid met een experimenteerfase  

 

Best leuk zo’n breuk 3    

Leerinhoud: bewerkingen met breuken. Relatie breuk, kommagetal en percent. 

5 leertrajecten met elk 5 scenario’s + 6 Gerdies Games 

Zelfstandig leren: elk scenario wordt ingeleid met een ‘wake-up’ fase => 

 

De zaak % 

Leerinhoud: alle leerplandoelen i.v.m. percenten.  

2 leertrajecten met elk 10 scenario’s + overgangstest + eindtest.  

Zelfstandig leren.  Adventure: los de zaak % op en haal uw diploma van master in de 

percentologie.   Elk scenario wordt ingeleid met instructieve clip + probeer en leer fase’  

 

POLSSLAG 

Leerinhoud: getallen en flexibel hoofdrekenen (leerplandoelen specifiek 5de en 6de lj.). 

Getallen tot 1 miljard schrijven, positiestelsel, afronden.  

Kenmerken van deelbaarheid.   K.g.v. en g.g.d. Romeinse cijfers.  

25 oefenscenario’s + 5 conditietests (meerkeuzetoetsen) eind zesde leerjaar met 

itemanalyse. 

 

Ook inzetbaar in 5 en 6:  

Klokvast: deel Klokvast plus.  10 thema’s. Coöperatief leren.  

Diverse toepassingen op rekenen met de tijd: 

dienstregelingen, digitale agenda, chronometer, 

afstand/snelheid/tijd, enz.  

 

 Kwelwerk: alle scenario’s.  

 

Blikvanger. Beheersingsniveau testen EINDE BASISSCHOOL. 

De programma’s MR56 – POLSSLAG – De zaak % bieden testbatterijen model 

interdiocesane proeven. Elke test bevat tien meerkeuzevragen. 

Van deze test wordt een aparte antwoordanalyse bijgehouden en dat zowel per 

leerling, per klas als per toetsitem. Met een paar muisklikken kunt u zien hoe uw klas 

scoorde bij elke vraag, welke afleiders werden gekozen, enz… Ideaal vertrekpunt om in het derde trimester nog wat 

lacunes weg te werken. 

 

 

 



EWOC-leerplatform: kenmerken en faciliteiten 

 

1 Alles in één: oefengedeelte, handleidingen, volgsysteem, leerkrachtassistent 

 

2 Leertrajecten. Van aanleren tot inoefenen en testen. Werken in de zone van naaste ontwikkeling (ZILL) 

Afdruk Tafeltje rep je. 1 Teloefening. 2 Opbouw tafel 

3. Tafelgetallen herkennen.  4 Strategie: 6x = 5x + 1x   

 5 Tempo 

 

3 Computerbeheerd instellen. Het programma houdt bij waar een leerling zich 

bevindt en stelt automatisch het eerstvolgend level in. Dit kan vooraf worden 

ingesteld. 

Ook de CB-norm (minimum score om door te gaan naar volgende level) kan individueel worden aangepast. 

4. Inhoudelijke feedback. Elk scenario biedt hulp ‘op maat’. Leren van je fouten. 

Spits met Bits 2. Inversiefout. 

Opgave: programma toont 2T 3E (MAB) 

Leerling wisselt cijfers van rang. 

                                                                                           Afdruk Zero komma nul. Typische fout 

                                                                                      Bij de herkansing toont het programma hoe het kan. 

 

5. Adaptieve regeling van de moeilijkheidsgraad. 

- instelbare overgangsnorm bij computerbeheerd oefenen (Spits met Bits 1 / 2 / Tafeltje rep je/ Cijferen) 

- regeling abstractieniveau bij splitsen, brugsommen, enz.. (Spits met Bits 1 en 2) 

- regeling tempodruk (diverse programma’s) 

- adaptief parcours (afdruk uit Best leuk zo’n breuk 1)  

Op basis van het resultaat van opgave 5 beslist het programma of 

al dan niet verdiepingsopdrachten worden aangeboden. 

 

6. Diagnostische beheersingstesten. Meten is weten. 

Afdruk Tafeltje rep je. Turbo. 

De toetsen signaleren typische fouten (verkeerde 

bewerking) én individuele struikelblokken. 

Afdruk M.R. 56. Tests type interdiocesane proeven.  

Met analyse: welke toets-items scoren zwak, welke afleiders worden gekozen… 

Ook in ‘De zaak % en Polsslag. 

 

7. Probeer en leerfase.  Hoe pak ik het aan? 

- instructieve filmclips: Cijferen, Best leuk zo’n breuk 2, De zaak % 

 

- experimenteerfase: MR 56, Zero komma nul, De zaak % 

Leerlingen kunnen enkele opgaven uitproberen vooraleer de 

opgavenreeks start. 

 

8. Gerdies Games. Duo-beloningsspelletjes. In alle programma’s. 



Lerarengedeelte 

Het lerarengedeelte is in elk programma ingebouwd en is toegankelijk vanuit het 

openingsscherm (zie afdruk Spits met Bits 3 hiernaast). 

Handleidingen en volgsysteem (zie afdruk hiernaast) 

a. Handleidingen  

De handleidingen zijn ook online beschikbaar. 

Surf naar www.ewoc.be en klik daar op ‘handleidingen’ 

 

b. Volgsysteem 

De groepslijsten worden bij het begin van het schooljaar uit het schooladministratiepakket 

geïmporteerd. U kunt hier eventueel wijzigingen aanbrengen. 

Als u klikt op ‘Resultaten’ krijgt u een overzicht van alle gespeelde oefenbeurten van alle 

leerlingen. Die informatie is ook gedeeltelijk beschikbaar voor de leerling zelf in zijn/haar 

instelscherm. Van toetsenreeksen wordt aparte diagnostische informatie bijgehouden. 

 

Digibord+ leerkrachtassistent 

Elk EWOC-programma bevat als extra een aantal simulaties die speciaal ontwikkeld zijn met het oog 

op klassikale instructie op het digitaal schoolbord.  

In totaal biedt Digibord+ 250 scenario’s. Ze kunnen ook los van de programma’s worden ingezet.  

Soorten simulaties: 

• Schema’s: honderdveld, duizendveld, getallenlijn, pijlenschema, verhoudingsschema, tabel maateenheden,  

• Hulpmiddelen: klok, chronometer, jaarkalender, tijdlijn, MAB-blokjes, abacus, ….  

• Handelingen: splitsen, vergelijken, ordenen, groeperen, verdelen, brugsommen, … 

• Metend rekenen: afmeten lengte, inhoud, gewicht. Experimenteren met oppervlakte en volume.  

Grafieken en diagrammen. Ontwikkeling van balk en cilinder…  

Van 3D naar 2D. Euro: betalen en teruggeven. 

• Breuken voorstellen, omrekenen breuk naar kommagetal en percent  

Alle simulaties zijn regisseerbaar Met een paar muisklikken stelt u de simulatie in op het beoogde leerdoel. 

T5-simulaties.  

Bij sommige simulaties kan het zinvol zijn om de leerlingen 

MEE te laten handelen op een laptop/ tablet…  tijdens de 

instructiefase. Daarom hebben we – waar zinvol – een extra 

faciliteit toegevoegd aan de leerkrachtassistent.  

bv. Gebruik tabel bij herleidingsopdrachten 

U kunt hier werken in vier fasen: 

Fase 1: u demonstreert hoe de tabel werkt. De leerlingen werken al dan niet mee op laptop 

Fase 2: de leerlingen krijgen de kans vrij te experimenteren met het invoeren van maatgetallen. 

Fase 3: u geeft enkele mondelinge herleidingsopdrachten. 

Fase 4: T5. U neemt een test af met vijf herleidingsopgaven (zie rode knoppen).  De leerlingen werken de opgaven 

individueel af. Met een klik op de lerarenknop (uiterst rechts), kunt u op elk moment zien hoeveel leerlingen een 

opgave hebben afgewerkt en met welk resultaat. Dat laat u toe de instructie bij te regelen indien nodig. 

 

 

http://www.ewoc.be/


 

OPTIMAAL WERKEN MET  EWOC OP TABLET en CHROMEBOOK. 

De EWOC-programma’s zijn Win32 toepassingen. Dat betekent dat ze enkel zelfstandig kunnen geïnstalleerd worden 

op Windows- toestellen.   

Het is evenwel wel mogelijk om te werken op tablet en Chromebook via ‘verbinding met extern bureaublad. 

Er zijn twee mogelijkheden 

1 U beschikt over een ‘terminal server’ of heeft toegang tot een virtuele Windows server op Azure. 

 Configuratie: via ‘verbinding met extern bureaublad’ maakt u verbinding met de server. 

 De kostprijs voor extra licenties en gebruik van Azure rekent u rechtstreeks af met Microsoft of uw provider. 

 U hoeft aan EWOC geen supplement te betalen. 

2 U maakt gebruik van de EWOC Virtuele Windows server op Azure. 

 

Installeer de Microsoft Remote Desktop- app op elk toestel. Deze app kunt u gratis downloaden op de App Store of 

de Play store. Configureer de app voor verbinding met de EWOC Azure Server. Wij bezorgen u de nodige 

configuratiegegevens. 

Na installatie kunt u op de tablet /Chromebook werken zoals op een Windows pc. U hoeft verder niets te doen. Wij 

zorgen voor een feilloze installatie. 

 

De kostprijs voor extra licenties en gebruik van Azure rekent u af met EWOC à rato van € 20,- per concurrent user (= 

toestel waarmee gelijktijdig wordt ingelogd op de server). 

We willen u de kans geven om één en ander gratis en vrijblijvend uit te proberen. 

Indien interesse, maken wij een tijdelijke verbinding voor 10 of meer toestellen met de EWOC Azure server. 

Neem hiervoor telefonisch contact 056/225924 of via e-mail  info@ewoc.be  

Het gebruik van mobiele toestellen opent interessante nieuwe werkvormen toe.  

Twee voorbeelden uit de praktijk.  

Spits met Bits 1. Nieuwe module: K4-

huisjes. 

In een eerste leerjaar wordt een traject 

uitgewerkt rond bouwen met blokken. 

Dat gebeurt tegelijkertijd met echte 

blokken, op tablet (individueel of per 

twee) en op het digitaal schoolbord. 

Complete ICT-integratie. 

 

In het derde leerjaar van een school heeft men de 

beschikking over 12 tablets. Tijdens de les cijferen wordt 

de klas verdeeld in twee groepen. De ene groep cijfert in 

het rekenboek, de ander op tablet. Halfweg de les wordt 

gewisseld.  

Het cijferprogramma biedt 37 levels zodat het op elk 

moment mogelijk is een oefenreeks te kiezen die nauw 

aansluit bij de vorderingen in de rekenmethode.  

 

 

mailto:info@ewoc.be

