
EEN NIEUW DIGITAAL PLATFORM 

Disco is ons gloednieuwe digitaal platform voor leerkrachten én leerlingen. 
Maar Disco is ook fun! En het betekent ‘ik leer’ in het Latijn. 
De perfecte naam dus voor een digitaal platform waar leuke en leerrijke uitgaven centraal staan.

Nieuw digitaal aanbod
bij Open Wereld 2.0

Voor leerkrachten: 
verrijkte bordboeken

met alle vertrouwde
functionaliteiten.

Met één login toegang
tot al je digitale lesmateriaal

van Open Wereld 2.0.

Voor leerlingen: verrijkte

digiboeken. Hun tijdschrift
op hun eigen computer!

Digitale leerpaden met
interactieve oefeningen,
instructiefilmpjes, audio,

nuttige downloads …

Integratie van didactische

materialen zoals evaluatie-
materiaal, digitale lessen,

de handleiding …

Dashboard met analytics:
de resultaten van leerlingen

op klas- en leerlingen-
niveau.



Nieuw digitaal aanbod
bij Open Wereld 2.0

VOOR LEERKRACHTEN: DISCO PRO 

Disco Pro biedt alles wat de leerkracht nodig heeft om klassikaal én digitaal te werken
met Open Wereld 2.0. Bovendien is Disco Pro alleen toegankelijk voor onze trouwe 
VIP-geabonneerden. Zoals jij! 

Inhoud 1e-2e-3e graad

• Alles waarmee je nu al werkt op de didactische website van Open Wereld 2.0: 
handleidingen, bordboeken, muzische tips, werkbladen, evaluatiebladen,  
synthesebladen, modules en kaders ...

• Notities en andere verrijkingen aan het bordboek toevoegen en delen met  
je leerlingen. Ook de oplossingen kan je (gefaseerd) delen met je leerlingen.

• Toegang tot de boekenplank van je leerlingen om je eigen lesmaterialen  
met hen te delen.

• Toegang tot de resultaten van je leerlingen, aangevuld met statistieken
 op klas- en leerlingenniveau.  
• Digitale wandplaten van de verkeersborden.
• Selectie van liedjes, passend bij de thema’s van dat schooljaar (mp3 en partituur). 
• Zes keer per schooljaar actualiteit op maat van de graad mét werkbladen.

Extra inhoud 1e graad

• Een digitale les over de digitale wereld.

Extra inhoud 2e graad

• Thematische filmpjes bij de educatieve tijdsbalk Blik op de tijd (2e graad).

Extra inhoud 3e graad

• Thematische filmpjes bij de educatieve tijdsbalk Blik op de tijd (3e graad).
• Mijn schoolatlas Digi Pro: bordboek van de atlas (herwerkte versie met nieuwe 

en geüpdatete kaarten), interactieve digitale oefeningen en digitale werkbladen 
met correctiesleutels. 

• Toegang tot de wekelijkse YEP! Nieuwsquiz.



Nieuw digitaal aanbod
bij Open Wereld 2.0

VOOR LEERLINGEN 

Vanaf nu ontdekken je leerlingen met Open Wereld 2.0 de (digitale) wereld van héél dichtbij. 
Disco biedt twee verschillende pakketten waarmee je je lessen wereldoriëntatie naar
een hoger niveau tilt. 

Via digitale leerpaden oefenen je leerlingen hun kennis over wereldoriëntatie. De oefeningen
zijn gevarieerd, interactief én adaptief. De aangeboden oefeningen zijn dus volledig op maat
van je leerlingen en hun kennis. 

Uiteraard bieden beide pakketten ook heel wat kansen om actief te werken aan mediawijsheid
en ICT-vaardigheden. 

Voor welke optie ga jij: Disco Go of Disco Jump? 

VOOR LEERLINGEN: DISCO GO 

De eerste stap in het digitale aanbod van Open Wereld 2.0 en Disco. Je leerlingen werken 
volledig gratis met Disco Go. Een uniek aanbod voor jou als VIP!

Inhoud

• Digitale adaptieve oefeningen binnen de w.o.-domeinen ruimte, natuur, 
 tijd, samenleving en techniek. De interactieve oefeningen zijn beschikbaar 
 op verschillende niveaus. 
• Digitale oefentoetsen op basis van de gemaakte oefeningen.



Waag de sprong en ga voluit voor een immens uitgebreid digitaal aanbod voor je leerlingen.
Disco Jump bevat het aanbod van Disco Go, aangevuld met tal van extra digitale tools. 
Als VIP betaal je voor Disco Jump slechts 2 euro per leerling. Dat is een korting van maar
liefst 50 % op de standaardprijs van 4 euro per leerling.

Inhoud 1e-2e-3e graad

• Digitale adaptieve oefeningen binnen de w.o.-domeinen ruimte, natuur, 
 tijd, samenleving en techniek. De interactieve oefeningen zijn beschikbaar 
 op verschillende niveaus. 
• Digitale oefentoetsen op basis van de gemaakte oefeningen.
• Multimediaal verrijkte digiboeken van hun tijdschriften. 
• Drie digitale lessen: De zee, Het dierenrijk en Het koningshuis (uitgewerkt per graad).
• Selectie van liedjes, passend bij de thema’s van dat schooljaar (mp3 en partituur). 

Extra inhoud 1e graad

• Een digitale les over de digitale wereld.
• Digitale versie van tien Zonnekind-leesboeken om digitaal te lezen.

Extra inhoud 2e graad

• Digiboeken van vier ZOOM-nummers uit voorbije jaargangen.  
Inclusief werkblaadjes. 

 - De zoo achter de schermen
 - Over de Eerste Wereldoorlog
 - De vier seizoenen
 - Huizen in de wereld

Extra inhoud 3e graad

• Digiboek van Mijn schoolatlas: herwerkte versie met nieuwe en geüpdatete kaarten. 
Inclusief digitale werkbundel.

Nieuw digitaal aanbod
bij Open Wereld 2.0

VOOR LEERLINGEN: DISCO JUMP 

Aanbod 

Disco Go


