Mr. Chadd: dé app voor al jouw huiswerkvragen!
Wat is Mr. Chadd?
Mr. Chadd is een app (bereikbaar via smartphone, tablet en computer) waarop leerlingen
bijles en huiswerkbegeleiding krijgen. Leerlingen kunnen huiswerkvragen stellen voor alle
vakken. De leerlingen worden geholpen door zogenaamde coaches. Deze coaches zijn
allemaal universitaire studenten die zijn gescreend op vakinhoudelijke kennis, maar
bijvoorbeeld ook op didactische vaardigheden, zoeksnelheid en typesnelheid.
Hoe werkt het?
Wanneer je vastloopt bij een huiswerkvraag open je de app, kies je het vak waarvoor je
een vraag hebt en je kunt meteen je vraag stellen. Je kunt zelfs een foto van je boek of
van je uitwerkingen meesturen. Je wordt binnen tien seconden gekoppeld aan een
geschikte coach. Kijk ook vooral even op de website van Mr. Chadd, hier wordt duidelijk
uitgelegd hoe het werkt en wat je precies allemaal kan doen: https://www.mrchadd.nl/zowerkt-het.
Hoe log je in?
Let op: je moet altijd inloggen met jouw school e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt
aangemaakt nadat je de activatiemail van Mr. Chadd hebt gekregen. Waarschijnlijk is dit
op het aansluitmoment al helemaal uitgelegd door iemand van Mr. Chadd. Mocht je nou
nog niet kunnen inloggen, om wat voor reden dan ook, neem dan vooral even contact op
met Mr. Chadd. Je kunt dit doen door een mail te sturen naar support@mrchadd.nl of te
bellen naar 085-4015418.
Kun je Mr. Chadd altijd gebruiken?
De app van Mr. Chadd heeft de volgende openingstijden:
- Maandag t/m donderdag: 8:30 - 23:00 uur
- Vrijdag: 8:30 - 18:00 uur
- Zaterdag: 10:00 - 18:00 uur
- Zondag: 10:00 - 23:00 uur
De Mr. Chadd Academy!
Naast de app heeft Mr. Chadd ook een hele uitgebreide Academy op hun website:
https://www.mrchadd.nl/academy. Hier staan meer dan 1000 (!) artikelen voor allerlei
vakken en onderwerpen. Deze Academy is altijd bereikbaar!
Heb je toch nog vragen over Mr. Chadd kijk dan eens op deze pagina met de meest
gestelde vragen: https://www.mrchadd.nl/faq of neem telefonisch of per mail contact op!

