
WRTS: alles 
onder één dak
WRTS opent veel deuren voor jou als docent. Je kan 

de voortgang van leerlingen volgen, huiswerk 
klaarzetten en nog veel meer: en dat allemaal op één 

account.



We hebben iets nieuws op WRTS: Quizzen! Bij het maken van een 
quiz kan je verschillende vraagtypen uitkiezen om de leerlingen 
geboeid te houden, zoals open vragen, meerkeuze vragen, in 
gedachten, dictee en lege plekken invullen. 

Nieuw op WRTS: 
Quizzen




Zelfstandig 

leren
Leerlingen kunnen met een e-mailadres gratis een account 
aanmaken en direct aan de slag gaan met oefenen. Hierbij kiezen 
ze zelf hun favoriete overhoormethode, en kunnen zo op hun 
eigen manier en in hun eigen tempo de woorden en begrippen 
overhoren. Ook kunnen ze zelf quizzen maken en op die manier 
actief met de lesstof bezig zijn.



Volg de 
voortgang
Met welke woorden hebben je leerlingen moeite? En welke 
leerling kan nog wat extra hulp gebruiken? Binnen een groep zet 
je eenvoudig woorden- en begrippenlijsten klaar en houd je 
overzichtelijk de activiteit per lijst en per leerling bij. Ook bij 
quizzen heb je direct inzicht in het kennisniveau van je leerlingen.



Aansluiting op 
lesmethodes
We werken samen met uitgeverijen en hebben daardoor woordenlijsten 
van de meestgebruikte lesmethodes in Nederland en Belgie klaarstaan, 
ideaal voor de taaldocenten onder ons.



Naast lijsten van bekende lesmethodes voor vreemde talen (zoals 
Stepping Stones, Grandes Lignes en Trabitour) bieden wij sinds kort ook 
lijsten aan van methodes voor economie, aardrijkskunde en 
geschiedenis (zoals Geschiedeniswerkplaats en Geo).



Met plezier 
leren
De ene leerling leert beter met plaatjes, de ander juist door 
het woord te horen. Hoe kan jij als docent je leerlingen nu 
tegemoetkomen? Op WRTS kunnen leerlingen leren op 
verschillende manieren. Zo kunnen ze kiezen uit één van de 
vele overhooropties, zoals In gedachten, Meerkeuze, Hints 
en Spelling.



Maak je eigen 
groepen aan
Maak voor al je klassen groepen aan en voeg hier 
eenvoudig leerlingen aan toe. Binnen deze groep kan je 
woordenlijsten klaarzetten als huiswerk en de resultaten 
van alle leerlingen overzichtelijk bekijken



Vele docenten 
gingen je al voor
Al ruim 10.167 docenten gingen je voor met WRTS inzetten in de 
klas. Van verschillende docenten hebben wij al vernomen dat 
WRTS een toegevoegde waarde is.




Tessa van Hoornaar, leerkracht groep 8

“Ik heb een positieve ervaring met het gebruik van WRTS. 
Kinderen kunnen zo op verschillende manieren oefenen, voor 
iedereen zit er wel wat tussen. Ze geven het ook aan het fijn te 
vinden om WRTS te gebruiken. Zoals zij zelf zeggen: ‘het is eens 
wat anders dan van papier leren.’”






Maak een gratis 
account aan
Ga naar:

wrts.nl/docenten


