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Snel aan de slag met de specials van Team Talento
Thematisch werken met workshops, video’s en spelletjes

Op onze website vind je de talentgebieden keurig naast elkaar op tabbladen staan. Nieuw is 
het meest rechter tabblad. Daar vind je onze specials; workshops, video’s en spelletjes waar-
mee je thematisch kunt gaan werken. Aan het uiterlijk van dit tabblad kan je zien met welke 
special je momenteel werkt. In het voorbeeld is dat de special “Herfst + Dierendag”. Maar je 
kunt altijd een andere special kiezen.

Op het moment van schrijven (september 2020) kan je kiezen uit twee specials. We maken uiteraard nog 
meer specials. Als die beschikbaar zijn, krijg je daar tijdig via de e-mail een bericht over. In de loop van school-
jaar 20-21 zullen in ieder geval deze acht specials beschikbaar zijn:
• Het is zomer!
• Herfst (en Dierendag)
• Sinterklaas
• Kerst
• Winter
• Lente (en Pasen)
• Familiedag (vaderdag, moederdag, opa- en omadag)
• Sport en (Konings)spelen

Een special selecteren
Bij alle specials bepaal jij telkens wat er gebeurt; wanneer wil je beginnen met een special, hoe lang wil je hier 
mee doorwerken en met welke onderdelen van de special wil je gaan werken.
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In het voorbeeld werk ik met de special “Herfst + Dierendag”. Die staat ook gelijk voor me klaar. Ik kan direct 
aan de slag gaan met de vele workshops en spelletjes van deze special. Maar ik kan ook een andere special 
kiezen. Klik dan op de knop “Kies je actieve special”.

Maak een keuze uit de lijst van beschikbare specials. Zoals 
gezegd volgen er snel meer. 

Ik heb voor Herfst + Dierendag gekozen. Klik daarna op 
Opslaan en onze website weet dat je vanaf nu met deze 
special wilt gaan werken.

De inhoud van een special bepalen
Een special bestaat uit diverse workshops, video’s en spelletjes. Voor alle groepen en voor diverse vakgebie-
den is voldoende (creatieve) lesstof aanwezig. Je kunt de omvang van een special op maat instellen, zodat je 
alleen de onderdelen ziet die je ook daadwerkelijk wilt gaan gebruiken. Klik aan de rechterkant van de strook 
“Workshops” op de menuknop en kies daar voor de knop “Instellingen”.

Kies daarna in het nieuwe scherm met welke 
workshops en spelletjes je wilt gaan werken. 
Zet ze gewoon aan of uit. De wijzigingen wor-
den direct doorgevoerd.

De gekozen instellingen kan je altijd weer 
aanpassen. Op deze manier zet je een special 
klaar met de onderdelen die jij wilt gebruiken.
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In mijn voorbeeld heb ik gekozen voor een viertal workshops bij deze special. De overige workshops zijn er 
uiteraard nog wel, maar niet meer zichtbaar voor mijn groep.

Meer mogelijkheden bij de specials
Je haalt meer rendement uit het werken met de workshops als je gebruikmaakt van de extra mogelijkheden.

Rechts van de video of van het spel zie je 
een strook met vier extra knoppen. Deze 
knoppen bieden je meer mogelijkheden.

Werkbladen / lesmaterialen
Print de werkbladen en deel ze uit aan de leerlingen. Onder “lesmaterialen” kan je tevens 
zien welke extra materialen je voor deze workshop nodig hebt.

Workshophandleiding
(indien aanwezig) Lees de handleiding van de workshop door. Het bevat flink wat extra 
informatie en zorgt ervoor dat je de workshop goed kunt voorbereiden.

Favoriet
Wil je de gekozen video snel nog eens bekijken? Maak er een favoriet van. Je vindt ‘m dan 
snel terug in het startscherm van onze website.

Bewaar als Talento-taak
Maak van de gekozen video een Talento-Taak van. De leerlingen kunnen dan zelf op hun 
eigen computer, tablet of laptop verder werken. Dat kan op school en/of thuis!
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Wat is jouw talent?


