
Wanneer jij dit hebt gedaan, klik je op “Stel mijn vraag”. Binnen 10 seconden is er een coach die jouw vraag oppakt 
en die uitleg zal geven over wat jij nog lastig vindt. Ben je voldoende geholpen, klik dan op “Sluiten” en laat ons door 
middel van een rating weten wat je van de uitleg vond. Als je 1 ster geeft, dan vond je de uitleg slecht. Als jij 4 sterren 
geeft, dan vond je de uitleg super goed. Heb je nog feedback voor ons? Laat dit dan weten in het opmerkingenveld. 
Degene die jou geholpen heeft, ziet deze beoordeling niet. Wij zien dit alleen op kantoor en zullen de coach met 
jouw feedback leren wat hij/zij de volgende keer beter kan doen. 

Nu snappen wij dat jij heus niet onze openingstijden uit jouw hoofd leert en dat hoeft ook helemaal niet! Als jij jouw 
vraag stelt in de app en wij zijn nog niet open, dan krijg je een melding met daarin het eerstvolgende moment dat wij 
wel open zijn. Heb je direct hulp nodig? #geenprobleem! Jij kan altijd terecht op de Chadd Academy. Hier vind je 
leertips en uitwerkingen van veelgestelde vragen.

www.mrchadd.nl/academy

Voor vragen over ieder vak
kan jij bij ons terecht op: 
Maandag t/m donderdag: 09.30 – 21.30 uur 
Vrijdag & zaterdag: 12.00 - 15.00 uur 
Zondag: 12.00 – 21.00 uur

Je kent het vast wel, een avond voor een toets pas beginnen met leren of nog een 
heel verslag moeten schrijven terwijl jij hier eigenlijk geen tijd voor hebt. Nu heb jij de 
oplossing voor dit probleem: Mr. Chadd!

Wil jij Mr. Chadd graag via jouw telefoon gebruiken: download dan de gratis app! Mr. Chadd 
kan je ook gebruiken via jouw laptop, pc of tablet. Je doet dit door in te loggen via onze 
website: www.c.mrchadd.nl/login. 

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het belangrijk om het “Profiel” volledig in 
te vullen. Dit kan je doen in de app of via de website onder “Mijn account”. Jij kan je vast 
voorstellen dat wij een leerling uit vwo 6 anders helpen dan een leerling die in de brugklas zit. 
Pas nadat je dit gedaan hebt, kan jij jouw vragen aan Mr. Chadd stellen. 

Tijd voor de eerste vraag! In het openingsscherm staat een gele knop met “Stel een vraag”. 
Als je hierop klikt, kom je bij de vakken terecht waarover je een vraag kunt stellen. Selecteer 
vervolgens het juiste vak door erop te klikken. Daarna is het belangrijk om de vraag goed te 
stellen. Dit kan je op vier manieren doen:

Hoe maakt Mr. Chadd huiswerk maken makkelijker?

Zo werkt de app

De docenten die uitleg geven noemen wij coaches. 
Onze coaches zijn allemaal tussen de 18 en 25 jaar 
oud en studeren aan een Nederlandse universiteit.Zij 
worden getoetst of zij slim genoeg zijn om jou overal 
bij te kunnen helpen. 

Wie helpt je? Openingstijden

Direct hulp Voor ieder vak Aardige, slimme coaches

Als je niet zo van het typen bent: spreek jouw vraag in. 

Als je vastloopt bij een bepaalde vraag in jouw boek: typ dan het onderwerp van jouw vraag 
in en maak  vervolgens een foto van deze opgave;

Als je het lastig vindt om jouw vraag goed te stellen: typ het onderwerp van jouw vraag in.
Bijvoorbeeld: “reactievergelijking oplossen” bij scheikunde of “stroomschema opstellen” bij 
natuurkunde;

Als je precies weet wat je wilt vragen: typ dan jouw vraag;

Mr. Chadd Academy


