Hoe lesfiches meenemen van de ene school naar de andere?

Hoe lesfiches (lesvoorbereidingen) meenemen van de ene school naar
de andere?
Scoodle is een online agenda en planningstool voor individuele leerkrachten. Je kunt in Scoodle niet
samenwerken met collega’s, maar wel voor jezelf de agenda, lesvoorbereidingen (lesfiches),
jaarplannen … maken en gebruiken.
iOmniwize is een leerplatform voor een hele school. In dat leerplatform zit een gelijkaardige agenda
en planningstool. In die iOmniwize-agenda kun je ongeveer hetzelfde als in de Scoodle-agenda, maar
bovendien kun je daarin ook samenwerken met collega’s. Je kunt samen lesvoorbereidingen maken,
agenda’s delen …
Omdat niet altijd alle leerkrachten op dezelfde school werken en leerkrachten soms zelfs op twee
scholen tegelijk staan, hebben we het onderstaande document opgesteld. Daarin leggen we uit hoe
je als individuele leerkracht altijd je lesfiches (lesvoorbereidingen) kunt meenemen van de ene school
naar de andere, ongeacht of je school iOmniwize gebruikt of niet.
Centraal in deze scenario’s staat de Scoodle-map. Iedere Scoodle-gebruiker krijgt bij het aanmaken
van een Scoodle-account een persoonlijke Scoodle-map. In die map bevinden zich alle lesfiches
(lesvoorbereidingen) die hij/zij in Scoodle heeft aangemaakt. Bovendien kan de map ook gekoppeld
worden aan iOmniwize, waardoor ook alle lesfiches van iOmniwize daarin bewaard kunnen worden.
De Scoodle-map is als het ware een rugzak vol met lesfiches (lesvoorbereidingen) die je kunt
meenemen naar je verschillende scholen (of ze nu iOmniwize gebruiken of niet).
We bekijken de volgende vijf scenario’s:
1. Ik verander van school en wil toch mijn lesfiches uit iOmniwize meenemen naar mijn nieuwe
school. Zowel mijn oude als mijn nieuwe school hebben iOmniwize.
Kan ik mijn lesfiches meenemen naar mijn nieuwe school?
Ja!
2. Ik verander van school en wil toch mijn lesfiches uit iOmniwize meenemen naar mijn nieuwe
school. Mijn oude school heeft iOmniwize, mijn nieuwe school niet.
Kan ik mijn lesfiches meenemen naar mijn nieuwe school?
Ja!
3. Ik werk in twee scholen tegelijk. Die twee scholen hebben iOmniwize.
Kan ik lesfiches die ik in de ene school gemaakt heb, gebruiken in de andere school?
Ja!
4. Ik werk in twee scholen tegelijk. De ene school heeft iOmniwize, de andere niet.
Kan ik lesfiches die ik in de ene school gemaakt heb, gebruiken in de andere school?
Ja!
5. Ik werkte al met Scoodle. Nu heeft mijn school beslist om met iOmniwize te gaan werken.
Kan ik mijn lesfiches uit Scoodle gebruiken in iOmniwize?
Ja!
Opgelet! In een lesfiche is het veld ‘Lesinhoud’ enkel zichtbaar in iOmniwize. Dat veld wordt wel mee
gekopieerd naar de Scoodle-map, maar is niet zichtbaar in Scoodle zelf.
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Scenario 1
Ik verander van school en wil toch mijn lesfiches uit iOmniwize meenemen naar mijn nieuwe school.
Zowel mijn oude als mijn nieuwe school hebben iOmniwize.
Kan ik mijn lesfiches meenemen naar mijn nieuwe school?
Ja!
Werkwijze
1. Surf naar http://www.scoodle.be en maak daar een account aan.
Als je daarbij problemen ondervindt, kijk dan op deze pagina voor
meer uitleg: http://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/200112021Aanmelden-registreren
Je hoeft Scoodle niet in zijn geheel in te stellen, want we gebruiken
alleen de Scoodle-map (al de rest doen we in iOmniwize).
2. Ga naar iOmniwize van je ‘oude school’ en koppel het Scoodle-account in je profiel.
•

Klik op het
driehoekje naast je
naam en kies voor
‘Mijn profiel’.

•

Klik bij ‘Account’ op
de link ‘Klik hier om
uw Scoodle-account
te koppelen’.

•

Meld je (indien
nodig) aan op
Scoodle.

•

Geef toestemming
voor het koppelen.
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•

Je Scoodle-account
is gekoppeld.

3. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad
‘Lesvoorbereidingen’.
Kopieer de fiches onder ‘Mijn lesfiches’ naar ‘Scoodle’. Dat kan
eenvoudig door de mappen onder ‘Mijn lesfiches’ te verslepen
naar ‘Scoodle’.

4. Ga naar de iOmniwize van je nieuwe school en koppel hetzelfde Scoodle-account in je profiel.
Zie punt 2 voor de werkwijze.
5. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad ‘Lesvoorbereidingen’.
Daar staat dan de gevulde Scoodle-map met alle lesfiches die je nodig hebt. Je kunt ze
onmiddellijk gebruiken.
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Scenario 2
Ik verander van school en wil toch mijn lesfiches uit iOmniwize meenemen naar mijn nieuwe school.
Mijn oude school heeft iOmniwize, mijn nieuwe school niet.
Kan ik mijn lesfiches meenemen naar mijn nieuwe school?
Ja!
Werkwijze
1.

Surf naar http://www.scoodle.be en maak daar een account aan.
Als je daarbij problemen ondervindt, kijk dan op deze pagina voor
meer uitleg: http://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/200112021Aanmelden-registreren
Je hoeft Scoodle niet in zijn geheel in te stellen, want we gebruiken
alleen de Scoodle-map (al de rest doen we in iOmniwize).

2. Ga naar iOmniwize van je ‘oude school’ en koppel het Scoodle-account in je profiel.
•

Klik op het
driehoekje naast je
naam en kies voor
‘Mijn profiel’.

•

Klik bij ‘Account’ op
de link ‘Klik hier om
uw Scoodle-account
te koppelen’.

•

Meld je (indien
nodig) aan op
Scoodle.

•

Geef toestemming
voor het koppelen.
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•

Je Scoodle-account
is gekoppeld.

3. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad
‘Lesvoorbereidingen’.
Kopieer de fiches onder ‘Mijn lesfiches’ naar ‘Scoodle’. Dat kan
eenvoudig door de mappen onder ‘Mijn lesfiches’ te verslepen
naar ‘Scoodle’.

4. Login op ‘Scoodle’ en ga bij ‘Lesvoorbereidingen’ naar ‘Lesfiches’.
Daar zie je al je lesfiches staan.

Vul ten slotte je Scoodle-profiel verder aan en ga in Scoodle aan de slag voor je nieuwe
school.
Je zult merken dat je hier niet kunt delen met collega’s, maar je lesvoorbereidingen zijn niet
verloren!
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Scenario 3
Ik werk in twee scholen tegelijk. Die twee scholen hebben iOmniwize.
Kan ik lesfiches die ik in de ene school gemaakt heb, gebruiken in de andere school?
Ja!
Werkwijze
1.

Surf naar http://www.scoodle.be en maak daar een account aan.
Als je daarbij problemen ondervindt, kijk dan op deze pagina voor
meer uitleg: http://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/200112021Aanmelden-registreren
Je hoeft Scoodle niet in zijn geheel in te stellen, want we gebruiken
alleen de Scoodle-map (al de rest doen we in iOmniwize).

2. Ga naar iOmniwize van school 1 en koppel het Scoodle-account in je profiel.
•

Klik op het
driehoekje naast je
naam en kies voor
‘Mijn profiel’.

•

Klik bij ‘Account’ op
de link ‘Klik hier om
uw Scoodle-account
te koppelen’.

•

Meld je (indien
nodig) aan op
Scoodle.

•

Geef toestemming
voor het koppelen.
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•

Je Scoodle-account
is gekoppeld.

3. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad
‘Lesvoorbereidingen’.
Kopieer de fiches onder ‘Mijn lesfiches’ naar ‘Scoodle’. Dat kan
eenvoudig door de mappen onder ‘Mijn lesfiches’ te verslepen naar
‘Scoodle’.

4. Ga naar iOmniwize van je school 2 en koppel hetzelfde Scoodleaccount in je profiel.
Zie punt 2 voor de werkwijze.
5. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad ‘Lesvoorbereidingen’.
Kopieer de fiches onder ‘Mijn lesfiches’ naar ‘Scoodle’. Dat kan eenvoudig door de mappen
onder ‘Mijn lesfiches’ te verslepen naar ‘Scoodle’.
6. In je Scoodle-map staan nu de lesfiches van je twee scholen.
Bewaar nieuwe lesfiches vanaf nu altijd in je Scoodle-map.
Doe aanpassingen aan lesfiches altijd in je Scoodle-map.
Ongeacht in welke iOmniwize je werkt (van school 1 of van school 2), je hebt altijd al je
lesfiches bij de hand in je Scoodle-map.

=
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Scenario 4
Ik werk in twee scholen tegelijk. De ene school (school 1) heeft iOmniwize, de andere (school 2)
niet.
Kan ik lesfiches die ik in de ene school gemaakt heb, gebruiken in de andere school?
Ja!
Werkwijze
1. Surf naar http://www.scoodle.be en maak daar een account aan.
Als je daarbij problemen ondervindt, kijk dan op deze pagina voor
meer uitleg: http://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/sections/200112021Aanmelden-registreren
Stel Scoodle in met de gegevens van school 2.
2. Ga naar iOmniwize van school 1 en koppel het Scoodle-account in je profiel.
•

Klik op het
driehoekje naast je
naam en kies voor
‘Mijn profiel’.

•

Klik bij ‘Account’ op
de link ‘Klik hier om
uw Scoodle-account
te koppelen’.

•

Meld je (indien
nodig) aan op
Scoodle.

•

Geef toestemming
voor het koppelen.
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•

Je Scoodle-account
is gekoppeld.

3. Ga vervolgens in je klasagenda naar het tabblad
‘Lesvoorbereidingen’.
Als je intussen al lesfiches aangemaakt hebt in Scoodle, dan zijn
die hier te zien onder ‘Scoodle’.
Kopieer eventuele fiches onder ‘Mijn lesfiches’ naar ‘Scoodle’.
Dat kan eenvoudig door de mappen onder ‘Mijn lesfiches’ te
verslepen naar ‘Scoodle’.

4. Vanaf nu bevat je Scoodle-map de lesfiches van je twee scholen.
Bewaar nieuwe lesfiches in iOmniwize vanaf nu altijd in je Scoodle-map.
Doe aanpassingen aan lesfiches altijd in je Scoodle-map.
Ongeacht in welke iOmniwize je werkt (van school 1 of van school 2), je hebt altijd al je
lesfiches bij de hand in je Scoodle-map!

=
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Scenario 5
Ik werkte al met Scoodle. Nu heeft mijn school beslist om met iOmniwize te gaan werken.
Kan ik mijn lesfiches uit Scoodle gebruiken in iOmniwize?
Ja!
Werkwijze
1. Ga naar iOmniwize en koppel het Scoodle-account in je profiel.
•

Klik op het
driehoekje naast je
naam en kies voor
‘Mijn profiel’.

•

Klik bij ‘Account’ op
de link ‘Klik hier om
uw Scoodle-account
te koppelen’.

•

Meld je (indien
nodig) aan op
Scoodle.

•

Geef toestemming
voor het koppelen.

•

Je Scoodle-account
is gekoppeld.
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2. Ga vervolgens in je klasagenda naar het
tabblad ‘Lesvoorbereidingen’.
Onder ‘Scoodle’ zie je alle lesfiches staan
die je al gemaakt hebt.
Die kun je onmiddellijk gebruiken in
iOmniwize!
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