
Samen met leerlingen elke dag een beetje beter 
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Via app.onzeles.nl 

meld je je eenmalig 

aan. Na de activeren 

van je account kun je 

zoveel groepen 

aanmaken als je 

maar wilt. Per groep 

kun je vervolgens 

feedback 

onderwerpen instellen 

en polls aanmaken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Met een leuke 

werkvorm breng je 

per groep in kaart wat 

jij en je klas de 

belangrijkste 

kenmerken  vinden 

van een goede les.  

 

 

 

Met één druk op de 

knop maak je een 

nieuwe poll aan. 

Eventueel voeg je 

open vragen toe.  

 

Via een pin komen 

leerlingen makkelijk 

bij de poll. Op basis 

van de positief 

geformuleerde 

kenmerken van een 

goede les geven ze 

tops en tips. Dit 

gebeurt anoniem en 

kan vanaf elk 

apparaat 

Aan de hand van de 

poll-resultaten kun je 

met de leerlingen in 

gesprek. Het doel is 

om tot concrete 

acties te komen voor 

betere lessen. 

OnzeLes in 5 stappen 



Account aanmaken Groepen beheren 

1. Ga naar OnzeLes.nl 

2. Klik op de rode knop ‘APP’ 

3. Druk op Meld je aan 

4. Vul je gebruikersnaam en e-mailadres in 

5. Kies een veilig wachtwoord 

6. Druk op Maak account 

7. Bevestig activerings-email 
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http://onzeles.nl
http://onzeles.nl


Account aanmaken Groepen beheren 

1. Ga naar het dashboard 

2. Klik op Nieuwe groep 

3. Vul groepsgegevens in 

4. Klik op Groep opslaan 
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Met je klas aan de slag met OnzeLes 

OnzeLes.nl/aan-de-slag 

Leerlingles Lesvoorbereiding + 
Gebruik de OnzeLes 

lesvoorbereiding om 

de les voor te bereiden 

Gebruik de LessonUp 

leerlingles ter 

ondersteuning in de klas 

Je vindt dit op: 

http://onzeles.nl/aan-de-slag
http://onzeles.nl/aan-de-slag
http://onzeles.nl/aan-de-slag
http://onzeles.nl/aan-de-slag
http://onzeles.nl/aan-de-slag
http://onzeles.nl/aan-de-slag
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Om de leerlingen te activeren en voorkennis op te halen, ga je met de klas een 

aantal stellingen over feedback behandelen. Hiermee wordt het belang van 

feedback geven duidelijk. 

Stellingen behandelen Kenmerken opstellen Kenmerken invoeren 
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1. Leerlingen bedenken individueel 

2-3 kenmerken van een goede 

vs. een slechte les 

2. Gezamenlijk kom je tot ~10 

positief geformuleerde 

kenmerken van een goede les 

Kenmerken opstellen Stellingen behandelen Kenmerken invoeren 

10 positieve 

kenmerken 

.. 

.. 

.. 

Kenmerken van 

een slechte les 

± 3) 

Kenmerken van 

een goede les 

± 3) 
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1. Maak in de app een Nieuwe feedback-onderwerpen lijst  

2. Voer hier de kenmerken die zijn opgesteld toe 

3. Voeg eventueel open vragen toe 

Kenmerken invoeren Stellingen behandelen Kenmerken opstellen 
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1. Selecteer in het dashboard je groep  

2. Klik op Nieuwe poll  

3. Selecteer de goede feedback-

onderwerpen lijst en geef aan of de 

uitslag voor leerlingen zichtbaar mag 

zijn en of er evenveel tips als tops 

moeten zijn 

4. Klik op Maak poll 
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1. Geef instructie over aantal tips en tops 

(hoeveel, evenveel?) 

2. Leerlingen gaan naar app.onzeles.nl en  

vullen pin in 

http://app.onzeles.nl
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1. Toon het poll resultaat op het bord 

2. Bespreek de resultaten 

3. Formuleer gezamenlijk concrete  

verbeteracties 

4. Bespreek wanneer en hoe jullie verder  

kunnen evalueren 
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1. Kom regelmatig, kort terug op de 

feedback-onderwerpen 

2. Bespreek het effect van de acties 

en zet dezelfde vragenlijst enige 

tijd later weer uit 

3. Creëer zo een verbetercultuur 

waarin de les samen met de 

leerling elke dag een beetje beter 

wordt 
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in de klas 

5 

Maak een 

nieuwe poll 

3 

Leerlingen Leraren 

Betere 

lessen 



Veel succes! 

 
Vragen? Gebruik het contactformulier op de website  

of info@stichting-leerkracht.nl 


