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Wat is Squla?

Onze visie: leuk leren werkt!

Bij Squla geloven we dat plezier in leren helpt om dit talent te 

ontdekken en te ontplooien. Want als kinderen ergens plezier 

aan beleven, beklijft het beter. Daarom verpakken we de lesstof 

in leuke quizzen en games en belonen we kinderen voor goede 

antwoorden. Zo blijft leren leuk!

● Een online oefenplatform voor thuis 

● Bedoeld als aanvulling op school

● Alle vakken in groep 1 t/m 8, toetsvragen en thema’s

● Meer dan 180.000 kinderen maken gebruik van Squla



Alle oefenstof is ontwikkeld 

door onderwijsdeskundigen en 

in lijn met het Nederlandse 

onderwijssysteem

Extra motivatie door 

game-elementen en beloningen

Elk kind oefent op zijn eigen 

niveau en maakt daardoor 

snel stappen.

Squla ziet er anders uit voor 

onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw.

Elke maand nieuwe 

themaquizzen over actuele 

thema's, zoals het nieuws

Ouders hebben inzicht in het 

niveau en de vorderingen van 

hun kind met het ouderaccount 

en weekrapport.

Hoe is Squla opgebouwd?



WoordExtra voor de allerkleinsten

● Woordenschatgame waarin de belangrijkste woorden aan bod komen voor groep 3

Begrijpend lezen: 

● kies het niveau dat bij je past: makkelijk, gemiddeld, moeilijk

● lezen wordt leuker als het aansluit bij je interesse. Kies je eigen thema, bijv. griezelen of dieren

Spelling:

● alle Nederlandse spellingregels en werkwoordspelling

● In 3 stappen: van spelenderwijs kennismaken, naar oefenen en uiteindelijk toepassen. 

Taal, o.a. woordenschatquizzen: 

● Leer moeilijke woorden in een context. De woorden zijn verpakt in een interessant verhaal 

Hoe besteden we op Squla aandacht aan Nederlandse taal?



Hoe ziet Squla eruit?

Log in

https://leukleren.squla.nl/


Speciaal aanbod voor Stichting Nederlanders buiten Nederland

Abonnementsmodel,  voor een maand, of voor een jaar.
Het is mogelijk om laagdrempelig kennis te maken met Squla. 
Probeer nu 30 dagen gratis.
Ga naar squla.nl/snbn

Bij grote aantallen is er nog meer korting mogelijk, stuur mij een e-mail inge.verberk@squla.com.

Handige links:
● Leuke en leerzame downloads: extra oefenen met de Nederlandse taal, bijvoorbeeld via 

het Spelling ganzenbord, het klankenkwartet, of de spellingspinnen 
● FAQ over het gebruik van Squla in het buitenland: 
● Blogs met leuke tips hoe je thuis kunt oefenen met lezen, taal of spelling

https://www.squla.nl/snbn
https://www.squla.nl/materialen/educatieve-spelletjes
https://squlanl.zendesk.com/hc/nl/articles/360019780659-Squla-bestellen-vanuit-het-buitenland
https://www.squla.nl/tips#taal


Bedankt!


