Beste leraar,
Wat fantastisch dat je OnzeLes wil uitproberen! En we zijn erg geïnteresseerd in je
ervaringen. Daarmee kunnen we app nog beter maken voordat wij de app aan alle
Nederlandse leraren (kosteloos) beschikbaar gaan stellen. Die ‘wij’ is stichting leerKRACHT
(www.stichting-leerkracht.nl).
In deze email wordt kort samengevat wat het doel van OnzeLes is, op welke manier de
veiligheid van alle gebruikers gegarandeerd wordt en hoe je OnzeLes in je eigen lessen kunt
inzetten. Op een aantal plekken wordt verwezen “OnzeLes in 5 stappen” en het draaiboek die
beiden als bijlage zijn toegevoegd.

1. Wat is OnzeLes en waarom zou je de app gebruiken?
OnzeLes is een programma om leerlingen op een laagdrempelige en veilige manier feedback
te laten geven aan hun leraren, ondersteund door een app. Het doel is om vervolgens het
gesprek in de klas te voeren over hoe de lessen beter kunnen.
Het beoogde effect op leerlingen is dat zij zich gehoord voelen, concrete tips kunnen geven
over hoe lessen beter kunnen en zich mede verantwoordelijk gaan voelen voor hun lessen. Het
effect voor leraren is dat zij een signaal afgeven dat ze willen verbeteren, dat ze op
een makkelijke manier inzicht krijgen in hun sterke punten en hun ontwikkelpunten en
bovendien hulp krijgen om samen met leerlingen de lessen te verbeteren.

2. Veiligheid
OnzeLes is ontwikkeld met veiligheid als centraal uitgangspunt, zowel procesmatig als
technisch. Tijdens het hele proces ligt de nadruk op positieve kenmerken van lessen. De leraar
bepaalt, in overleg me de klas, op welke positieve kenmerken leerlingen feedback kunnen
geven. Leerlingen kunnen hun feedback vervolgens alleen verzenden als ze uit deze
kenmerken evenveel tops als tips kiezen. De feedback van leerlingen is dus altijd perfect in
balans. Het effect is dat OnzeLes nooit een beoordeling kan zijn. In plaats daarvan geeft het
aan wat de sterke punten zijn, en waar een docent zich nog verder kan ontwikkelen.
Ook technisch is OnzeLes veilig. Leerlingen kunnen feedback geven via een poll-specifieke
pin. Dit betekent dat er geen enkele vorm van individuele leerling-data wordt opgeslagen. Als
leraar heb je toegang tot de beveiligde leraar-omgeving van OnzeLes. Hier kun je groepen
beheren, de antwoorden op optionele open vragen lezen en op elk moment alle data
verwijderen die aan je profiel zijn gekoppeld. Jouw data zijn voor jou beschikbaar en worden
niet met anderen gedeeld.

3. Aan de slag!
Lijkt het je leuk om OnzeLes in je eigen klas te proberen, dan zul je dat kort moeten
voorbereiden en vervolgens toepassen in de klas. Het bijgevoegde pdf-bestand “OnzeLes in 5

stappen” geeft deze stappen schematisch weer op één pagina en het draaiboek behandelt alles
in meer detail.
Voorbereiding
Om de OnzeLes web-app te gebruiken, maak je een account aan via app.OnzeLes.nl. Klik hier
op "meld je aan" en vul je gegevens in. Om altijd zelf bij je data te kunnen, moet je eenmalig
je email bevestigen. Hiervoor krijg je na aanmelding een mailtje met een bevestigingslink.
Daarnaast is handig om het draaiboek een keer rustig door te lezen. Deze voorbereiding kost
je circa een half uur.
Toepassen in de klas
Je kunt in één les (ca. 45 minuten) met de klas OnzeLes gebruiken. Je begint met een korte
introductie over feedback en het doel van OnzeLes. Daarna verloopt het proces in drie
stappen:
a. Samen met leerlingen in kaart brengen wat zij de belangrijkste kenmerken vinden van
een goede les (25 minuten)
b. Leerlingen via de OnzeLes web-app gebalanceerd tops en tips laten geven op basis
van de positieve kenmerken (10 minuten)
c. Aan de hand het resultaat een gesprek voeren met leerlingen over wat er concreet
verbeterd kan worden (10 minuten)
In het draaiboek (toegevoegd als bijlage) worden deze drie stappen in meer detail besproken.

4. Feedback over OnzeLes
Ten slotte willen we je vragen om ons na afloop feedback te geven over het gebruik van
OnzeLes. We willen OnzeLes op 17 juni landelijk lanceren, je feedback vóór 17 juni daarom
zeer op prijs gesteld. We hebben daarvoor een korte vragenlijst (3 onderwerpen) gemaakt die
je via deze link kunt invullen. Dit helpt ons om OnzeLes nog beter te maken.
Alvast heel veel plezier met OnzeLes! En mocht er iets niet duidelijk zijn, voel je dan vrij om
een email te sturen naar jonas.voorzanger@stichting-leerkracht.nl.
Vriendelijke groeten,
Jonas Voorzanger
Stichting leerKRACHT

