
SCOODLE TRACK
SCOODLE

TRACKMEER DAN EEN LEERLINGVOLGSYSTEEM

Meer inzicht in 
je school, klas 
en leerlingen 

Evaluatie & Rapporten 

• Op maat van je school
• Geef eenvoudig punten in.
• Gekoppeld aan agenda en remediëring
• Combineer punten, iconen en/of doelen op het rapport.

Communicatie

• Berichten uitwisselen met collega’s
• Berichten uitwisselen met ouders
• Rapport uitsturen naar ouders



Plantyn biedt jou met Scoodle Track:

 Een optimale ondersteuning van het zorgbeleid op jouw school

 Een gestructureerde én flexibele oplossing

 Heldere overzichten op klas- en leerlingniveau

 Evaluatie op maat 

 Stap voor stap-begeleiding  
bij jouw opstart

Zo kan jij focussen op  
je klas en je leerlingen!

Wist je trouwens dat … 

… er ook een automatische koppeling is met Informat?
Dit zorgt voor een nóg eenvoudigere uitwisseling van contactgegevens,  
klaswissels, in- en uitschrijvingen …

Waarom kiezen voor SCOODLE TRACK 
Scoodle Track is een compleet digitaal platform, handig voor iedereen op jouw school. 
Je krijgt inzicht in je klassen en leerlingen én bewaart alle info op één centrale plaats. 
Gemakkelijk, snel en flexibel! 

JE KRIJGT TOEGANG TOT VIER MODULES

AGENDA ZORG EVALUATIE & 
RAPPORTEN

COMMUNICATIE



Duidelijk overzicht op klasniveau …

Het klasoverzicht geeft 
snel een algemeen 
beeld. Je vindt er 
onder meer medische 
info, maatregelen en 
de piramide van het 
zorgcontinuüm. 

Van stagiaire tot directie 
… handig voor iedereen  
op school! 

… én leerlingniveau

In het individuele dossier kan je per leerling vlot informatie raadplegen en 
bewerken. 

Je verzamelt externe 
contactpersonen, 
evaluaties van 
leerplandoelen, 
verslagen van 
oudercontacten en  
nog veel meer. 

Zorg

 Voor directie & (zorg)leerkracht

 Geïntegreerde zorgpiramide

 Uitgebreid aanbod klasscreenings

 Zorgtijdlijn op maat 

 Afdrukbaar voor CLB

ZORG



Inclusief praktische zorgtijdlijn 

Die verslagen bewaar je op een chronologische zorgtijdlijn in het leerlingdossier. 
Je past ze makkelijk aan of breidt ze uit met bijlagen en zorgacties. Aan jou de 
keuze!

Krijg alle mogelijkheden om 
eenvoudig je klas te screenen 

LVS en KVS staat klaar om te gebruiken. Maar 
je kan ook kiezen uit onder meer Salto, CITO, 
Toeters, Welbevinden en betrokkenheid en ZILL. 

Deze resultaten stromen door naar het individuele 
leerlingdossier. 

Bewaar gemakkelijk zelf het overzicht!

Alle zorgacties die aan jou gekoppeld zijn, staan netjes 
gebundeld in een handige lijst voor een vlotte follow-up. 
Zo ben je zeker dat je niets vergeet! Scan voor 

meer info

https://www.plantyn.com/lager-onderwijs/scoodle-track/zorg


Al je voorbereidingen 
steeds bij de hand! 

Je vult je agenda makkelijk 
met lesfiches of thema’s.  
Je kan deze vlot delen met  
je collega’s of afdrukken. 

Maar er is meer … 

Je agenda helpt je om je klas nog 
beter op te volgen.

• Krijg voor elk net een handige
doelenrapportage

• Differentieer eenvoudig
op doelen per les

• Evalueer meteen het doel
voor wie nodig.

• Merk je iets extra op?
Noteer snel een observatie bij die les.

Uiteraard stroomt dit automatisch door naar het leerlingdossier. 
Gemakkelijk en efficiënt!

Scan voor 
meer info

Scan voor 
meer info

Agenda

Voor kleuter en lager

 Themaplanner

Eigen lesfiches én methodefiches

Leerlingen observeren en evalueren

Doelenrapportage voor ZILL – OVSG - GO!

AGENDA

https://www.plantyn.com/lager-onderwijs/scoodle-track/agenda
https://www.plantyn.com/lager-onderwijs/scoodle-track/agenda


SCOODLE
TRACK

Heb je vragen? Of wens je een (online)  
toelichting voor het team? 

Contacteer uw regioverantwoordelijke. 

Evaluatie & Rapporten 

• Op maat van je school
• Geef eenvoudig punten in.
• Gekoppeld aan agenda en remediëring
• Combineer punten, iconen en/of doelen op het rapport.

Communicatie

• Berichten uitwisselen met collega’s
• Berichten uitwisselen met ouders
• Rapport uitsturen naar ouders

EVALUATIE & 
RAPPORTEN

CONTACTEER ONS 

COMMUNICATIE




