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Beste ouder

Dit schooljaar oefent en speelt jouw zoon of dochter op het online oefenplatform Kweetet. 
De inloggegevens vind je terug op de agendasticker. 

Wat is Kweetet? 
Kweetet is het online oefenplatform voor kinderen in het lager onderwijs. Op Kweetet maken 
de leerlingen taken die de leerkracht heeft klaargezet. Door taken en oefeningen te maken, 
verdienen de kinderen kwetons (geld). Met deze kwetons beleven ze achteraf allerlei leuke 
avonturen in een wonderbaarlijke speelomgeving. 

Waarom Kweetet?
Kweetet is een tool waarmee je kind op een motiverende en leuke manier de leerstof van de klas 
inoefent en herhaalt. Het is wetenschappelijk bewezen dat het spelelement de motivatie van de 
kinderen verhoogt. Bovendien maakt Kweetet differentiëren erg gemakkelijk: de leerkracht kan 
met enkele muisklikken de oefeningen afstemmen op het niveau van de leerling. Zo oefent elk 
kind op zijn eigen tempo. En dat alles in een veilige, afgesloten internetomgeving. 

Hoe werkt het? 
- Oefenen
 Oefenen doe je via de trainer: surf naar www.kweetet.be/leerling, log in en maak je huistaken! 

Of download op je tablet de gratis LEERet-app via Google Play of iTunes.
- Spelen
 Om het spel te spelen, moet je eenmalig een installatiebestand downloaden. Surf naar 

www.kweetet.be en klik op ‘Ik ben leerling’. Daar vind je de download, volg verder de stappen 
op je scherm. De download is beschikbaar voor Windows en Mac. 

 Wil je ook op tablet spelen? De SPEELet-app is gratis en vind je in de Google Play store of via  
iTunes. 

Meevolgen als ouder
Volg je graag mee wat je kind aan het doen is op Kweetet? Dat kan! Surf naar www.kweetet.be 
en klik op ‘Ik ben leerling’. Log in met de gegevens van je kind, deze vind je terug op de agenda-
sticker. Nu zie je welke taken je kind kreeg, welke scores hij of zij behaalde en wat er 
gebeurde in het spel. 

Vragen?
Surf naar www.kweetet.be/leerling/faq en neem een kijkje bij de veelgestelde vragen op onze 
website. Misschien vind je daar het antwoord op je vraag. Aarzel ook niet om ons te contacteren. 
Tony van de helpdesk helpt je met veel plezier verder. Stuur hem een mailtje via help@kweetet.be. 

Met vriendelijke groet

Het Kweetet-team
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