
ExamentrainingExamentraining

Intensief Lezen en De Laatste Toets: Intensief Lezen en De Laatste Toets: 
de complete leerlijn op wegde complete leerlijn op weg
naar een geslaagd examen!naar een geslaagd examen!

N e d e r l a n d s ,  E n g e l s ,  F r a n s  e n  D u i t s



02

Dé examenbundel met directe 
feedback

De Laatste Toets is een oefenprogramma 
met alle centraal schriftelijke examens 
van de afgelopen 10 jaar, voorzien van 
interactieve feedback en tips. 

Leerlingen kunnen het programma 
zelf doorlopen en de docent krijgt een 
overzicht van de resultaten.
Het programma werkt motiverend, 
leerlingen zien in één oogopslag 
hoeveel tijd ze hebben besteed en welk 
examencijfer ze zouden behalen.

De feedback bij de examens is 
geschreven door collega-docenten die, 
net als u, veel ervaring hebben met 
examenklassen.

U kunt de examenopdrachten als 
huiswerk meegeven, bijvoorbeeld via de 
ELO. Leerlingen oefenen op een tijdstip 
en plaats naar keuze, in hun eigen tempo.
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Ontsnap aan de 
examenstress door je 
goed voor te bereiden

Intensief Lezen en
De Laatste Toets
- stapsgewijze voorbereiding op het examen   
  vanaf de middenbouw
- een steuntje in de rug voor leerlingen met      
  leesproblemen
- aantoonbare verbetering van het taalgevoel bij  
   leerlingen
- betere examenresultaten

Ga naar www.escapeweb.nl
en probeer de programma’s zelf uit!

Ontdek het gebruiksgemak en stel vast hoe 
EscapeWeb u het routinewerk uit handen 
neemt en uw leerlingen motiveert

Zeer 
scherp geprijsd

Al vanaf                                      per pakket

laat uw leerlingen zich optimaal voorbereiden 

op het eindexamen. Eén pakket houdt in: één taal 

op één niveau (bijvoorbeeld Engels HAVO) 

voor één leerling. 

Bekijk de staffelprijzen op onze website

https://escape-educatief.nl/

€ 1,00



Het programma Intensief Lezen is een 
taalbeheersingsprogramma voor VMBO, MBO, 
HAVO en VWO. Leerlingen oefenen zelfstandig hun  
leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalbegrip in de 
drie moderne vreemde talen (Engels, Frans en Duits) 
op verschillende niveaus. 
Door middel van een instaptoets wordt bepaald op 
welk niveau de leerling kan starten. 

De teksten zijn ingesproken door native speakers: 
leerlingen wennen aan de natuurlijke klank van de 
taal. 
Na het lezen en beluisteren van teksten beantwoordt 
de leerling vragen over woorden, zinnen en alinea’s. 
Hij krijgt hierbij directe feedback met uitleg. 
Met de eindtoets wordt gekeken of een leerling de 
tekst heeft begrepen.

Intensief  LezenIntensief  Lezen

Uitgebreid teksten 
bestuderen met 
directe feedback
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Leerlingen kunnen met een webbased programma 
oefenen op elk moment, op elke plaats en op 
elke computer, met hun eigen inlognaam en 
wachtwoord.
Intensief Lezen kan worden gekoppeld aan uw ELO, 
u kunt de opdrachten als huiswerk in het portfolio 
plaatsen. 
Met Intensief Lezen houdt u in de les tijd over 
voor mondelinge taalvaardigheid, presentaties, 
boekbesprekingen.
U blijft met de docentenmodule volledig op de 
hoogte van de vorderingen die uw leerlingen maken.

Voor vragen of bestellen kunt u ons bellen op 
0165-599478 of stuur een email naar 
info@escape-educatief.nl

Zeer 
scherp geprijsd

Al vanaf                                      per pakket

kunt u uw leerlingen teksten laten bestuderen. 

Eén pakket houdt in: één taal op drie niveaus voor 

één leerling. 

Bekijk de staffelprijzen op onze website

https://escape-educatief.nl/

€ 1,50

‘Chillend leren” 
dus, dat is het idee.



Escape Educatieve
Software
Hoe meer pakketten uw school afneemt hoe 
goedkoper het per pakket wordt. Maar dit is nog niet 
alles, want wanneer uw school zowel Intensief Lezen 
als De Laatste Toets webbased gaat gebruiken dan 
worden alle pakketten bij elkaar opgeteld.

Op deze manier komt u snel in een heel voordelig 
staffeltarief terecht! Vraag een offerte op maat aan. 
U heeft dan een duidelijk beeld hoeveel u uiteindelijk 
betaald.

De voordelen van webbased gebruik:
 
- Leerlingen kunnen op elke gewenste tijd en plaats 
  oefenen, op school maar ook thuis of onderweg;
- Docenten kunnen een tekst als huisweropdracht 
  meegeven. In het docentenaccount kan de docent 
  zien hoe de leerling(e) heeft gescoord en waar 
  eventueel nog knelpunten bestaan;
- Docenten kunnen door de vrijgekomen tijd hun 
  aandacht richten op andere doelen zoals 
  bijvoorbeeld een literatuurbespreking;
- Volledig SCORM compatible. Werkt probleemloos 
  samen met elke ELO;
- Full-service: de webbased programma’s draaien op 
  de servers van Escape Educatief.

Voor meer informatie, bezoek:
https://escape-educatief.nl/

Escape Educatieve Software BV
Bovendonk 3-5, 4707 ZH  Roosendaal, Tel: 0165-599478, E-mail: info@escape-educatief.nl
Website: https://escape-educatief.nl/ Inloggen op: https://www.escapeweb.nl/


