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Unieke samenwerking tussen De Rode Planeet en Brin
Onderwijs service provider Brin en uitgeverij De Rode Planeet hebben besloten om nauwer samen te
werken en elkaars aanbod te versterken. De twee instellingen hebben al geruime tijd een uitgebreid
aanbod voor het basisonderwijs. Door het aanbod vooraf op elkaar af te stemmen kan er, eenmaal
binnen de schoolmuren, direct worden overgegaan op inhoud.
Zo brengen Brin en de Rode Planeet een serie inhoudelijke digiboard trainingen uit waarbij er wordt
gestreefd naar het inspelen op onderwijsprogramma’s van de individuele school. Bij de Brinbox
Leerweg van Brin wordt het digitale toets- en leerprogramma WinToets 4.0 van De Rode Planeet
geïntegreerd in de netwerkinrichting. Integratie van WinToets met SMART Board is een andere
innovatie.
Er wordt al enige tijd gewerkt aan de samenwerking tussen de twee bedrijven. Op de Innovatiedag
voor het Onderwijs zullen beide partijen hun kunnen demonstreren. Brin, de SMART Elite dealer van
Noord-Nederland, levert SMART oplossingenvoor het onderwijs. In samenwerking met De Rode
Planeet biedt Brin nu de training voor het interactief lesgeven met een digibord aan. Brin heeft in
Groningen een bijzonder trainingslocatie in Noord-Nederland waar praktijkgerichte digibord trainingen
worden verzorgd. Voor grotere groepen heeft De Rode Planeet in Zuidhorn de trainingsaccommodatie.
Brin verzorgt met de Brinbox Leerweg de netwerkinrichting voor basisscholen. Deze omgeving wordt
nu uitgebreid met het toets- en leerprogramma WinToets 4.0 van de Rode planeet. Het programma
WinToets, dat overigens al jaren het meest gebruikte digitaal toets- en leerprogramma in Nederland
en Vlaanderen is, kan worden gebruikt voor het beheren en het verzamelen van toetsvragen,
gestructureerde leerstof en oefeningen. Wanneer het geïntegreerd is in de Brinbox Leerweg, heeft dit
als voordeel dat iedere basisschool met de Brinbox Leerweg voortaan hun leerlingen op diverse
manieren kan laten oefenen met de leerstof. Tijdens de Innovatiedag voor het Onderwijs 2009 zullen
De Rode Planeet en Brin hun samenwerking demonstreren.
Voor meer informatie over de samenwerking en de Innovatiedag kunt u gaan naar
www.innovatiedag.nl of neemt u contact op met Brin via 050-3171615.

