
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 WAJO!

Voor leerkrachten: 
verrijkte bordboeken

met alle vertrouwde
functionaliteiten.

Met één login toegang
tot al je digitale lesmateriaal

van WAJO!

Voor leerlingen: verrijkte

digiboeken. De leerlingen- 
bundels op hun eigen 

computer!

Digitale leerpaden met
interactieve oefeningen,
instructiefilmpjes, audio,

nuttige downloads …

Integratie van didactische

materialen zoals kopieer- 
en evaluatiemateriaal,  

de handleiding …

Dashboard met analytics:
de resultaten van leerlingen

op klas- en leerlingen-
niveau.



Nieuw digitaal aanbod
bij WAJO!

VOOR LEERKRACHTEN: DISCO PRO 

Disco Pro biedt alles wat de leerkracht nodig heeft om klassikaal én digitaal te werken
met de taalmethode WAJO! 

Inhoud

• Alles waarmee je nu al werkt op de didactische website van WAJO!: 
handleidingen, printbaar kopieer- en evaluatiemateriaal, aanpasbare toetsen,  
bordboeken, nuttige links, toetswijzers ...

• Digitale zorgmaterialen rond taalbeschouwing en alle taalvaardigheden. 
Er is een aanbod voor anderstaligen, taalzwakke én taalsterke leerlingen. 

• Per leerjaar minstens 30 digitale wandplaten (digitale versie van de 20 gedrukt 
beschikbare wandplaten + minstens 10 extra wandplaten).

• Instructiefilmpjes die extra ondersteuning bieden.
• Mogelijkheid om notities en andere verrijkingen aan het bordboek toe te voegen 

en te 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.  



Nieuw digitaal aanbod
bij WAJO!

VOOR LEERLINGEN 

Met WAJO! gaan je leerlingen niet alleen taakgericht maar ook digitaal aan de slag met taal.
Met Disco werken ze immers actief aan hun mediawijsheid en ICT-vaardigheden. 

VOOR LEERLINGEN: DISCO JUMP 

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

Inhoud

• Digitale adaptieve oefeningen voor spelling, taalbeschouwing en woordenschat. 
 De interactieve oefeningen zijn beschikbaar op verschillende niveaus. 
• Digitale oefentoetsen op basis van de gemaakte oefeningen.
• Multimediaal verrijkte digiboeken van hun leerlingenbundels.
• Multimediaal verrijkte digiboeken van hun spellingschriften.
• Digitale versie van hun onthoudboekje.
• Instructiefilmpjes die extra ondersteuning bieden.
• Per leerjaar minstens 30 digitale wandplaten (digitale versie van de 20 gedrukt 

beschikbare wandplaten + minstens 10 extra wandplaten), inzetbaar als 
visuele hulpkaarten.

• Digitale zorgmaterialen rond taalbeschouwing en alle taalvaardigheden. 


