meer rust
meer focus
Myndr, alleen de websites die je leerlingen
daadwerkelijk nodig hebben.
Internet is op veel basisscholen niet meer weg

Met de Myndr-switch bepaal jij als leerkracht

te denken. Online lespakketten, oefenwebsites,

waar de leerlingen online bij kunnen. De Myndr-

informatie opzoeken voor werkstukken.

switch is een fysieke knop voor aan de muur

Ontzettend handig en leerzaam! Maar het kan

en met een simpele draai worden websites

ook een bron van verleiding en afleiding zijn. Hoe

geblokkeerd, of weer toegankelijk.

zorg je ervoor dat jouw leerlingen geconcentreerd
en veilig online kunnen werken?
Een knop voor aan de
muur
in je klas, verkrijgba
ar in
twee kleuren

Alleen het internet dat ze nodig hebben
Met Myndr maak je een deel van het internet

Met Myndr kan de leerling zich beter

tijdelijk onbereikbaar. Daardoor is het voor de

concentreren, neemt de rust tijdens de les toe en

leerling makkelijker om de gedachte aan al die

weet je als leerkracht wat er op de schermen van

leuke online dingen los te laten.

je leerlingen gebeurt. Zo kom je meer toe aan
echt lesgeven.

In een handomdraai geeft de eenvoudige knop

" Myndr geeft me ontzettend

een signaal aan de Chromebooks van de leerlingen
en wordt de internettoegang binnen 10 seconden

veel rust in de klas. Ik wil

aangepast. Alle tabs en vensters die openstaan in de

niet meer zonder!”

Chrome-browser worden gecheckt en, als dat nodig

Anne-Wil, leerkracht groep 5/6

is, geblokkeerd.

De 5 standen
De Myndr-switch heeft 5 standen; van alles (veilig)

eenvoudig dashboard beschikbaar waarin met

open tot alleen de lesmethodes. Door te draaien

een paar klikken de standen in te stellen zijn. Per

aan de knop schakel je makkelijk over van de ene

stand kun je zelf bepalen welke services wel of

naar de andere stand.

niet beschikbaar zijn.

De standen zijn samen met leerkrachten uit het

Standaard worden 18+ content, malware en

basisonderwijs ingericht, maar aan te passen

advertenties gefilterd en staat SafeSearch aan,

aan jouw individuele voorkeuren. Daarvoor is een

zodat zoekresultaten kindvriendelijk zijn.
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Veilig alles aan
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Tijd voor een beetje
ontspanning
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Online bronnen en
werkapplicaties
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Oefenen zonder
afleiding

1
Stand 1

Alleen methodes

7 redenen om te kiezen voor Myndr
Meer concentratie en rust in de klas

1

Je leerlingen kunnen zich focussen op hun taken
zonder afleiding.

Voorkomen is beter dan genezen

2

Met Myndr kun je je klas met een gerust hart
het internet op laten gaan. En bepaal jij hoe
groot hun oefenterrein is. Zodat je ze stap voor
stap zelf bewuste keuzes kunt leren maken.

3

Relaxter werken
Jij hoeft je niet meer bezig te houden met checken
waar je leerlingen online rondhangen.

Gemakkelijk

4

Geen IT-kennis nodig om de
myndr-switch te kunnen bedienen.

5

Standen zijn flexibel aan te passen
Helemaal af te stemmen op jouw eigen manier van
lesgeven.

Ontwikkeld samen met scholen
Myndr is voor de dagelijkse

6

praktijk ontwikkeld.

Privacy wordt beschermd

7

Er wordt geen gebruikersdata verzameld. Niet bij
ons en niet op school. Daardoor is myndr AVGproof.

“Op mijn andere school
gebruiken we myndr nog
niet. Ik merk een duidelijk
verschil in concentratie.”
Nicole, leerkracht groep 3/4

