Beter leren spellen,
maar dan leuk!
Vond je spelling altijd saai? Nu niet meer!
We houden de vaart erin en we zorgen voor een lach.
Welk onderwerp ga jij opfrissen?
D’t en t’s, hen en hun, Engelse werkwoorden.
Volg alle online cursussen of doe er een paar.
En kies zelf wanneer je aan de slag gaat.
Spellingo is er voor iedereen.
Let’s go Spellingo!

Jij mag door
naar het
volgende level.

Beantwoord je
alle vragen goed?
Dan ben je zo klaar.
Spellingo bestaat uit 11 cursussen over de meest
gemaakte spelfouten. Je krijgt de belangrijkste theorie,
vooral niet te veel. En een zwik vragen. Meerkeuze,
zelf invullen, even aanklikken, een kort dictee.
Maak je een hoop fouten?
Dankzij de software van Drillster leer je op je eigen niveau.
Je kunt oefenen met vragen en varianten, tot je het onder
de knie hebt. Vandaag, morgen of wanneer je maar wilt.

Je kennis op peil
houden met Drillster
Spellingo is gemaakt in Drillster. Dat is een nieuwe manier van leren.
Technologie, wetenschap, data en een slim algoritme verpakt in één
applicatie. Wat je daaraan hebt? Spellingo past zich aan: jij bepaalt het
tempo en het niveau. En dankzij de technologie van Drillster zakt
nieuwe kennis niet weg. Je blijft ermee oefenen.

Je krijgt een jaar lang
toegang tot Spellingo
Iedere cursus bestaat uit 5 tot 10 onderdelen.
Je leest de theorie in korte stories en je krijgt
vragen in een drill. Je kunt de cursus in één keer
doen of tussentijds even stoppen. Bijvoorbeeld als
je aangekomen bent op je werk. Ja, Spellingo
kan ook op je tablet of telefoon.

Kies jouw cup of t.
Welke cursussen wil je volgen? Je krijgt ze
sowieso allemaal. Als je de eerste hebt gevolgd,
dan smaakt dat naar meer. Wedden?

Vast – los of met een streepje deel 1
Waarom sociaal werker los is.
En sociaal-artistiek met een streepje.
Raar en toch logisch.
Vast – los of met een streepje deel 2
Waarom “ten slotte of tenslotte”
allebei goed zijn. En waarom radio
luisteren los is, maar televisiekijken
vast. Bizar, maar waar.
D’s en T’s
Hoe het ook alweer zat met
‘t kofschip. Voor iedereen die het even
niet helemaal meer op een rijtje heeft.
Hen of Hun
Geef die Spellingo maar aan hen!
Ehhhh… dit wordt een lastige.

Engelse werkwoorden
Hoe schrijf je ge… e-maild? Engelse
werkwoorden gebruiken we iedere
dag. Wel goed vervoegen, graag.

Hoofdletters
Lijkt simpel, toch? Maar hoe zit het nu
écht? participatiewet, on-Nederlands,
meneer Van den Broek.

C of K
Product of produkt? Je kent ze vast wel.
Mensen die in de jaren ’60 zijn blijven
hangen. Die schrijven alles met een K.
Mag dus niet.

Groter dan / als - ik / mij
Sommige mensen struikelen hierover.
Maar deze cursus van Spellingo laat je
voor eens en voor altijd zien hoe het
moet.

Tussen-N
Pannenkoek. Hier zijn boeken over vol
geschreven. En oorlogen over gevoerd.
Haha. Ongelofelijk he?! Heerlijk die
vurige taalwetenschappers.

Me / Mijn / Jou / Jouw
Jou hond blaft. Is dit de meest
gemaakte spelfout tegenwoordig?
Dat zou zo maar eens kunnen.
Maar dankzij Spellingo zeg / schrijf
jij het voortaan goed.

Dat of Wat
Wat? Dat horen we dus steeds meer.
Mag heus wel. Maar niet altijd.
Soms is het echt dat.

Een demo
aanvragen?
Natuurlijk!

De proefronde is gratis.
Vraag gerust een demo aan –
we hebben alleen je mailadres nodig.
info@superscript.nl
Of bel Marije Mens: 06 115 86 114

