Heeft jouw school het afgelopen schooljaar met Scoodle Play gewerkt?
Ondersteun dan je collega’s bij de start van het nieuwe schooljaar, door de juiste klassen en
leerlingen voor hen klaar te zetten in Scoodle.
Om het je gemakkelijk te maken, zal je als beheerder bij het aanmelden een pop-up zien
verschijnen met de suggestie om de school te configureren. Klik in deze pop-up op OK.

STAP 1: LEERLINGEN VAN VORIG SCHOOLJAAR NAAR HUN NIEUWE KLAS
VERPLAATSEN
Nadat je op OK hebt geklikt, ga je automatisch naar het ‘Schoolbeheer’ en opent er een
dialoogvenster. In dit dialoogvenster kan je als beheerder op basis van de inschrijvingslijsten
de leerlingen van het vorige schooljaar verplaatsen naar hun nieuwe klas.

Let op! Deze stap is belangrijk omdat leerlingen hierdoor hun eigen avatar van vorig schooljaar in
Scoodle Play kunnen behouden.
Om de leerlingen te verplaatsen, ga je als volgt te werk:
1

Kies een klas van vorig schooljaar aan de linkerkant van het scherm.

2

De lijst met leerlingen in deze klas verschijnt.

3

Klik voor elke leerling de juiste nieuwe klas aan in het lijstje aan de rechterkant van
het scherm.

4

Indien een leerling de school heeft verlaten, klik je het bolletje in de laatste kolom
aan.

5

Indien er een nieuwe klas voor dit schooljaar ontbreekt, kan je deze toevoegen met
de gele knop rechts bovenaan.
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Let op!
1

Pas wanneer alle leerlingen van een klas uit het vorige schooljaar verplaatst zijn, wordt de
klas als ‘klaar’ beschouwd. Dit kan je zien aan het groene vinkje dat naast de klas
verschijnt.

2

De schooljaarovergang wordt pas als ‘afgerond’ beschouwd, wanneer alle leerlingen van
alles klassen verplaatst zijn.

STAP 2: NIEUWE LEERLINGEN TOEVOEGEN
Het enige wat je nu nog dient te doen, is nieuwe leerlingen toevoegen aan de juiste klas.
Dit doe je als volgt:

1

1

Selecteer de juiste klas aan de linkerkant van het scherm

2

Klik op de zwarte knop ‘Nieuwe leerling’, geef de juiste klasnummer, naam en
geboortedatum in en klik op ‘Opslaan’.
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