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StudySteps stoomt een kind klaar voor de examens (test)

StudySte ps stoom t e e n k ind k laar voor de e x am e ns E-m ail onvolle dig? Klik hie r!

Probeer StudySteps
2 weken gratis uit

StudySteps: de meest efficiënte manier om
leerachterstand in te halen
Beste Mevrouw, Mijnheer,
De examens staan binnenkort voor de deur. Heeft u kinderen of kent u kinderen die een
leerachterstand in te halen hebben? Dan boekt hij of zij snel vooruitgang met StudySteps: een
onlineplatform waarop kinderen de wiskundeleerstof inhalen.
Bovendien krijgt het kind hulp van een persoonlijke studiecoach. Die begeleidt én motiveert.
Waardoor het kind niet alleen betere resultaten haalt, maar ook meer zelfvertrouwen krijgt.
Probeer StudySteps twee weken gratis uit.
Haal leerachterstand in
Momenteel is StudySteps beschikbaar voor wiskunde van het tweede middelbaar. In de toekomst
zal ons aanbod uitgebreid worden naar andere leerjaren.
StudySteps combineert de flexibiliteit van een onlineplatform met de intensiteit van persoonlijke
begeleiding:
Tempo: het kind maakt vorderingen in zijn eigen tempo
Planning: het kind kiest waar het oefent, en wanneer het dat doet
Feedback: het kind krijgt uitleg bij elke oefening
Motivatie: het kind wordt gemotiveerd door het interne beloningssysteem (medailles) en de
persoonlijke studiecoach
Opvolging: de ouders volgen de progressie van het kind via handige overzichten en verslagen

Test gratis
Ontdek de kracht van StudySteps nu gratis, en probeer het platform twee weken uit.

Graag tot op StudySteps,
Het StudySteps team
opti.permesso.be/optiext/optiextension.dll?ID=eOgYlaK3memSASGeeeO

Meer weten over StudySteps?
Surf naar www.studysteps.be
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Ik wil ge e n e -m ail m e e r ontvange n van StudySte ps via Pe rm e sso.be
Mijn ge ge ve ns
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