
AAN DE SLAG MET BINGEL RAKET  

 

Meer info op bingelraket.be 

WAT IS BINGEL RAKET? 

De Bingel Raket leerlingenapp: leerlingen scannen een pagina in hun werkschrift en krijgen automatisch de 
bijbehorende Bingeloefeningen op hun niveau te zien. Ook zonder de scanfunctie kunnen ze Bingeloefeningen 
en -taken maken. In het takenscherm vindt de leerling alle Bingeltaken terug. 

De Bingel Raket lerarenapp: leraren volgen hun leerlingen live op tijdens de les en kunnen hen op hun niveau 
begeleiden. Ook handig is het algemene overzicht van de vorderingen van de klas.  

INSTALLEER DE APP 

Download de app op je tablet: 

  

Vanaf eind oktober is ook de Windows-versie beschikbaar (Dootabs). 

LOG IN 

Inloggen doe je met je vertrouwde Bingelgegevens.  

TIPS VOOR HET GEBRUIK 

1. Tips voor het scannen van een pagina 
- Druk pas op ‘Scan’ als het beeld scherp is. 
- Zorg voor voldoende lichtinval op het blad. 
- Zoom in op een deel van de pagina. 
- Leg het blad plat op de bank/tafel. 

 
2. Gebruik een ondersteunde tabletversie: we ondersteunen actief de 2 meest recente versies van iOS 

(iPad) en Android (andere tablets). Dit betekent dat Bingel Raket enkel op deze versies getest is en dat 
we enkel daarop garanties kunnen geven. 

NOG VRAGEN? 

Werken met Bingel Raket is heel eenvoudig. Heb je toch nog vragen? Dan vind je via de volgende kanalen vast 
een antwoord: 

• bingelraket.be: hier vind je een overzicht van de leermiddelen die gekoppeld zijn aan Bingel Raket met 
duidelijke tips en screenshots bij de leerlingen- en lerarenapp.  
 

• De helpfunctie in Bingel: in de categorie ‘Bingel Raket’ vind je een antwoord op de meest gestelde 
vragen bv. ‘Wanneer gebruik ik Bingel Raket het best tijdens mijn lessen en activiteiten?’ of ‘Wat 
betekenen de kleuren in Bingel Raket?’ 

 

https://itunes.apple.com/be/developer/uitgeverij-van-in/id438500754?l=nl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Uitgeverij+VAN+IN
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