
ON 1 & 2

Kosmos Klikker is een serious game die leerlingen helpt letters, klanken en vooral de koppelingen daartussen goed 

te leren. Lettervloeiendheid staat hierbij centraal. De verbindingen moeten zo sterk zijn, dat ze de stap naar vloeiend 

lezen mogelijk maken.

Kosmos Klikker is bedoeld voor: 
1. Kleuters die zich voorbereiden op het lezen
2. Beginnende lezers 
3. Nieuwkomers 
4. Kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij hun leesontwikkeling.

Ook kinderen met dyslexie blijken goed te profiteren van het spelen van deze game. 
Wil je meer informatie over de game? Kijk dan op onze website: www.kosmosklikker.nl.

Gebruik in de klas
De app Kosmos Klikker op School is te downloaden vanuit de Apple Play Store en via Google Play. Wanneer de app 
geïnstalleerd is en de licenties zijn toegewezen aan de leerlingen, kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met 
het spelen van de app. Als leerkracht of intern begeleider kun je de vorderingen van de leerlingen volgen in het 
bijbehorende online schoolportal De Melkweg. Daarnaast behoort het tot de mogelijkheden om de leerlingen unieke 
speler-codes mee te geven voor thuis, zodat ze daar verder kunnen spelen.

Zodra Kosmos Klikker op School is aangeschaft, krijg je uitgebreide handleidingen toegestuurd om aan de slag 
te gaan met het toewijzen van licenties en het installeren van de app. We raden wel aan om voorafgaand aan de 
aanschaf te inventariseren of de app te downloaden is op de devices die op school gebruikt worden. Heb je hier 
vragen over? Neem dan contact op via kosmosklikker@rid.nl, wij kijken graag met je mee. 
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Overzicht van de pakketten met licenties
In onderstaande tabel staan de verschillende pakketten genoemd 
waarin Kosmos Klikker op School aangeschaft kan worden. Dit kun je als 
school natuurlijk afstemmen op het aantal leerlingen dat de app gaat 
spelen, maar wanneer je als schoolbestuur een groter aantal licenties 
wil aanschaffen voor meerdere scholen tegelijk, behoort dit ook tot de 
mogelijkheden. De licenties kunnen naar eigen inzicht verdeeld worden 
over verschillende scholen, daar maken we samen afspraken over. Na 
de verdeling worden de betreffende scholen zelf verantwoordelijk voor 
het verdelen van de licenties onder de eigen leerlingen.

Let op: De licenties kunnen binnen een half jaar na aanschaf worden 
geactiveerd door de licenties toe te wijzen aan de leerlingen. Na een 
periode van een half jaar vervallen de licenties die nog niet toegewezen 
zijn aan een leerling. De licenties zijn persoonsgebonden en na 
activatie heeft de betreffende leerling 2 jaar lang toegang tot de game. 
Ook als leerkracht kun je in deze periode de vorderingen blijven inzien.

Licenties aanvragen
Ben je enthousiast geworden over Kosmos Klikker op School en wil je 
licenties aanschaffen? Laat dit ons dan weten door het bijgevoegde 
aanvraagformulier te mailen naar: kosmosklikker@rid.nl.

Over RID
Dagelijks begeleiden wij kinderen met 
dyslexie en dyscalculie en helpen wij hen het 
zelfvertrouwen in lezen en rekenen terug te
krijgen. De kennis en expertise die wij in 
bijna 40 jaar hebben opgebouwd zetten 
wij nu in om het onderwijs op gebied 
van taal en rekenen te versterken op alle 
ondersteuningsniveaus. Wij zorgen voor de 
brug tussen de laatste wetenschappelijke 
inzichten en helpen deze te vertalen naar de 
onderwijspraktijk. Ons aanbod stemmen wij 
af op de behoeften van de leerlingen en de 
leerkracht.

Aantal Prijs per pakket Prijs per leerling
10 licenties 90 euro 9,00 euro
50 licenties 375 euro 7,50 euro
100 licenties 600 euro 6,00 euro
200 licenties 1000 euro 5,00 euro
300 licenties  1200 euro 4,00 euro
500 licenties 1500 euro 3,00 euro
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Bekijk ook de video met meer uitleg over 
Kosmos Klikker op school.

Gebruik voor het downloaden van de app via de Apple Play Store deze link 
Gebruik voor het downloaden van de app via Google Play (Android tablets of Chromebooks) deze link

https://youtu.be/iup4AjtQEwM
https://kosmosklikker.nl/opschool/ios
https://kosmosklikker.nl/opschool/android
https://youtu.be/iup4AjtQEwM

