
  
Vele leerkrachten in het basisonderwijs werken hier dagelijks aan. Echter, het 
ontbreekt hen aan een instrument om inzicht te krijgen in de multidimensionale groei 
van kinderen. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen en hun ouders.

WAT MAAKT MEVOLUTION ONDERSCHEIDEND? 
De manier waarop groei nu in beeld wordt gebracht is via statistieken, die zich bovendien 
vooral richten op de voortgang in taal en rekenen. De mogelijkheid om daadwerkelijk een kind 
in beeld te brengen dat hardop een moeilijke som uitrekent, of een presentatie geeft, is zeer 
beperkt. Andere volgsystemen laten een eindresultaat zien, maar niet het leerproces dat naar 
dat resultaat leidt. Terwijl daar de magie zit! 
Mevolution biedt een integrale oplossing voor leerkrachten, die hen helpt om hun tijd 
te besteden in interactie met kinderen; die hen het leerproces laat observeren en hen 
ondersteunt om kinderen feedback te geven, juist op het proces. Om kinderen écht voor 
te bereiden op de wereld van 2035 en daarna. Dat is wat Mevolution doet. 

HOE WERKT MEVOLUTION?
Brede talenten kunnen in Mevolution letterlijk in beeld worden gebracht in zogenaamde 
multimediale ‘Verhalen’. Een Verhaal kan van één kind zijn, of van een groep. 
Verhalen van kinderen kunnen gekoppeld worden aan doelen op leer-of ontwikkellijnen. 
Zo is terug te zien welk proces leidt tot welk doel. leerkrachten kunnen onderling reflecteren 
op hun aanbod en de kwaliteit ervan. Kinderen leren op hun ontwikkelproces te reflecteren 
aan de hand van feedback. Het kind en de ouders krijgen echt inzicht in de ontwikkeling 
van hun kind.

MEVOLUTION IS VOLLEDIG AVG-PROOF.

We geven je graag een demo 
hoe de toekomst van het primair 
onderwijs eruit kan zien!
Mail naar hallo@mevolution.nl

hét e-portfolio 
waarin leraren 
het ontwikkelproces
van kinderen visueel 
kunnen maken & 
kunnen waarderen

De noodzaak om het onderwijs te kantelen naar een
rijkere en meer op talentontwikkeling gerichte 
omgeving groeit. Een omgeving waarin cognitieve 
vaardigheden, zoals rekenen en taal, aangevuld worden 
met sociale en persoonlijke ontwikkeling.
Een voorbereiding op een levenlang leren.

WWW.MEVOLUTION.NL
Ontwikkeld in samenwerking met +


