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Tijdvak 1: Jagers en 
boeren

Met de splinternieuwe website MyProwise heb je als leerkracht de beschikking over een platform vol gratis lesmateriaal. 

Je kunt er terecht voor kant-en-klare en direct inzetbare Presenter-lessen, leerlijnen en instructievideo’s. 

MyProwise bevat lesmateriaal voor alle leeftijden, werkvormen en vakgebieden. 

Het op deze schaal en grootte aanbieden van gratis educatief 

materiaal is uniek in de onderwijswereld. Wekelijks wordt er 

nieuw lesmateriaal aan het online aanbod toegevoegd.

Lessen

Op MyProwise kun je aan de slag met kant-en-klare lessen die door 

het Educatieteam van Prowise zijn samengesteld. Zet ze direct in of 

pas ze in een handomdraai aan naar de behoeften van je eigen klas. 

Qua aanbod varieert het van Nederlands, Engels, Duits, Frans en 

rekenen & wiskunde tot kunst & cultuur, bewegingsonderwijs, 

wereldoriëntatie en verschillende andere vakgebieden.

Leerlijnen

Je vindt op MyProwise ook complete leerlijnen voor zowel het 

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Ze zijn direct inzetbaar 

in het klaslokaal, maar ook aan te passen naar eigen inzicht. Door het 

in- en uitschakelen van handige fi lters, zoals leeftijd, vakgebied en 

werkvorm, ontstaat overzicht in het grote aantal beschikbare lessen. 

Instructievideo’s 

Om ervoor te zorgen dat je zonder problemen aan de slag kunt met 

de Presenter-lessen hebben we speciale instructievideo’s 

ontwikkeld die we voor jou verzamelen op MyProwise. 

Maak je gratis Prowise-account

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

onderwijssoftware Prowise Presenter. Heb je nog geen account? 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Presenter is en blijft ook in de toekomst volledig gratis!

Onmisbare tips 

1. Open een door Prowise ontwikkelde les en pas hem aan 

 naar de behoefte van je klas

2. Zoek naar lessen voor leerlingen van drie tot achttien jaar

3. Bekijk het laatste Prowise-productnieuws op MyProwise

4. Laat je inspireren over de inzet van ICT in je klas  

MyProwise in het kort

Volledig gratis lesmateriaal:

     Volledige lessen PO & VO

     Complete leerlijnen

     Instructie- en inspiratievideo’s

     Dagelijkse startpagina voor iedere leerkracht 

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

onderwijssoftware Prowise Presenter. Heb je nog geen account? 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Presenter is en blijft ook in de toekomst volledig gratis!

Open een door Prowise ontwikkelde les en pas hem aan 

Zoek naar lessen voor leerlingen van drie tot achttien jaar

Bekijk het laatste Prowise-productnieuws op MyProwise

www.prowise.com

Laat onderwijs spreken

Alle lessen die je op MyProwise tegenkomt, zijn ontwikkeld in onze gratis 

Maak dan snel, eenvoudig en kosteloos een account aan op account.prowise.com! 

Lessen

De waterkringloop

Ontdek het zelf op my.prowise.com

9 redenen om met MyProwise aan de slag te gaan

     Elke week nieuwe lessen

     Volledig gratis

     Basisonderwijs en voortgezet onderwijs

     Complete lessen en leerlijnen 

     Alle leeftijden

     Diverse werkvormen

     Uitgebreide instructievideo’s

     Alle vakgebieden 

     Handige zoekfunctie


