
Wy helpe dy graach!
Belje de Afûk op 058 234 30 70 of stjoer in e-mail nei spoar8@afuk.frl.

Mear ynformaasje fynst yn de ynformaasjegids of op www.spoar8.frl/meunstertun.

Mei de Meunstertún foar groep 5-8 dochst mear 
mei de Fryske wurdskat, stavering en grammatika 

yn in game. Altyd op it nivo fan de learlingen, 
want opdrachten wurde adaptyf oanbean.

Met de Meunstertún voor groep 5-8 doe je meer 
met de Friese woordenschat, spelling en grammatica 
in een game. Altijd op het niveau van de leerlingen, 
want opdrachten worden adaptief aangeboden.

Meunstertún
Sprinter
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Tariede
• Plan de Meunstertún yn foar yndividuele learlingen of  

de hiele groep.

Yntrodusearje
• Iepenje de Meunstertún op it digiboerd.

• Fertel de learlingen dat se wurkje sille oan de Fryske  

wurdskat, stavering en grammatika. 

• Lis út hoe’t de Meunstertún wurket.

• Praat mei de learlingen ôf op watfoar mominten en hoelang 

oft de learlingen game meie.

Utfiere
• Lit de learlingen selsstannich wurkje mei de Meunstertún. 

Tip! Kombinearje de Meunstertún mei stap 2 yn Projekten.

Evaluearje
• Besjoch de resultaten fan de learlingen fia Ynsicht.

• Brûk it oefenmateriaal by de Meunstertún as learlingen  

ekstra help nedich hawwe. Plan it oefenmateriaal yn foar 

yndividuele learlingen of de hiele groep fia Learmiddelen.

Voorbereiden
• Plan de Meunstertún in voor individuele leerlingen of  

de hele groep.

Introduceren
• Open de Meunstertún op het digibord.

• Vertel de leerlingen dat ze zullen werken aan de Friese  

woordenschat, spelling en grammatica. 

• Leg uit hoe de Meunstertún werkt.

• Spreek met de leerlingen af op welke momenten en hoelang 

de leerlingen mogen gamen.

Uitvoeren
• Laat de leerlingen zelfstandig werken met de Meunstertún. 

Tip! Combineer de Meunstertún met stap 2 in Projekten.

Evalueren
• Bekijk de resultaten van de leerlingen via Ynsicht.

• Gebruik het oefenmateriaal bij de Meunstertún als leerlingen 

extra hulp nodig hebben. Plan het oefenmateriaal in voor 

individuele leerlingen of de hele groep via Learmiddelen.

Ynplanne
1. Gean nei Learmiddelen en iepenje de 

Meunstertún.

2. Klik op Ynplanne.

3. Fink dyn klasse (óf losse learlingen) 

oan.

4. Kontrolearje oft de Meunstertún foar 

it hiele skoaljier ynpland wurdt.

5. Klik op Ynplanne.

Ynlogge learlingen
1. Gean nei Skoalle, klik op Groepen en 

iepenje dyn groep.

2. Set de plaatsjekoade oan. 

Tip! Draai de plaatsjekoade út en 

hingje dy op yn de klasse.

3. Lit de learlingen ynlogge fia https://

spoar8.edufrysk.nl/groepslogin  

Tip! Set de link as snelkeppeling op 

de tablets of kompjûters.

4. Lit de learlingen twa kear  

fjouwer plaatsjes ynfiere.

5. Lit de learlingen harren eigen  

namme oanklikke.

Resultaten besjen
1. Gean nei Ynsicht en klik op Taaldoelen.

2. Iepenje de Meunstertún yn it oersjoch.

3. Klik op in resultaat om mear te besjen.

Doch it sa


