
Mr. Chadd 
Direct uitleg voor ieder vak

Mr. Chadd is hét digitale leerplatform waarbij leerlingen on demand 
vragen kunnen stellen voor vrijwel ieder vak! Voor, tijdens en na 
schooltijd, doordeweeks en in het weekend. Ze worden gecoacht 
en begeleid door gescreende universitair geschoolde studenten die 
dichtbij de belevingswereld van de leerlingen staan. 

Zowel op school als thuis kan je kind gelijk weer door nadat hij of zij 
is vastgelopen bij welk vak dan ook. Door de effectieve uitleg van 
de coaches van Mr. Chadd zal je kind in de toekomst makkelijker 
zelfstandig door het huiswerk heen komen.

Binnen 10 seconden contact met een gescreende, slimme   
en sociale coach

Voor ieder vak, niveau en leerjaar

Beschikbaar gesteld door de school 

7 dagen per week bereikbaar: voor, tijdens en na schooltijd

Te gebruiken op een laptop, telefoon en tablet



Open Mr. Chadd
Open Mr. Chadd op je 

laptop, tablet of telefoon.

Kies je vak
Kies het vak waarover 

je een vraag hebt.

Stel je vraag
Leren begint bij het stellen

van een vraag.

Binnen 10 seconden
Binnen 10 seconden sta je in 

contact met een vakcoach.

Stap 1

Stap 3

Stap 2

Stap 4



Aan de slag!

Oefen het stellen van een vraag aan Mr. Chadd de eerste 
keer samen. Je kind is wellicht gewend om vragen aan 
jou te stellen. In plaats van zelf uitleg te geven kun je op 
zo’n moment verwijzen naar Mr. Chadd! De ervaring leert 
dat na een keer of drie deze nieuwe gewoonte inslijt. 

Vindt jouw kind het lastig om een vraag te formuleren? 
Maak dan gebruik van de fotofunctie. Door een foto 
mee te sturen van het boek of de opdracht is het 
voor de coach duidelijk waar het om gaat. Zodoende 
kan de coach de uitleg direct goed afstemmen op de 
leerbehoefte van de leerling.

Beoordeel de chat na afloop van het gesprek. Dit is erg 
belangrijk voor ons om de kwaliteit van het onderwijs 
te bewaken. Met deze feedback kunnen wij Mr. Chadd 
verder ontwikkelen en de afstemming op onze doelgroep 
verbeteren. De coach ziet deze feedback niet, met als 
doel de leerling ruimte en veiligheid te bieden altijd 
eerlijk zijn mening te geven.

Beoordeel de chat na afloop van het gesprek. Dit is erg 
belangrijk voor ons en het bewaken van de kwaliteit van 
het onderwijs. Met deze feedback kunnen wij Mr. Chadd 
verder ontwikkelen en de afstemming op onze doelgroep 
verbeteren. De coach ziet deze feedback niet, met als 
doel de leerling ruimte en veiligheid te bieden altijd 
eerlijk zijn mening te geven.

Hieronder vind je acht tips hoe je jouw kind het beste kan 
begeleiden bij het maken van huiswerk met behulp van Mr. Chadd!



Is je kind aan het leren voor een toets? Wijs op het 
archief, daar zijn alle gevoerde gesprekken met een 
coach terug te vinden. Hierdoor is het mogelijk om 
alle eerder gegeven uitleg terug te lezen; een goede 
voorbereiding op een overhoring of proefwerk! 

Hebben jullie al op de Mr. Chadd Academy gekeken? 
Hier vind je meer dan 1000 artikelen, leertips en 
uitlegvideo’s gebaseerd op veelgestelde vragen van 
leerlingen. 

Creëer overzicht en maak samen een studieplanner met 
je kind. Mr. Chadd heeft zeer ruime openingstijden dus 
het is gemakkelijk de studieplanner hierop aan te laten 
sluiten. Tip: er is een voorbeeld te downloaden op de 
Mr. Chadd Academy.

Vraag af en toe eens aan jouw kind of Mr. Chadd nog 
wordt gebruikt. Huiswerk maken is niet altijd boeiend 
of leuk, maar met Mr. Chadd wordt het wel makkelijker! 
Door Mr. Chadd geregeld op te brengen en eens in het 
archief mee te kijken, stimuleer je jouw kind Mr. Chadd 
weer eens erbij te pakken wanneer hij/zij vastloopt.

Ga naar de website voor 
de meest recente openingstijden

www.mrchadd.nl
support@mrchadd.nl
085-4015418


