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meest gestelde vragen

Lerarenkit en activatie
Moet elke leerkracht binnen de school een andere activatiecode hebben?
Nee, wanneer de boekenverantwoordelijke een lerarenkit bestelt, zal hij
een activatiecode krijgen die door de volledige vakgroep geactiveerd kan
worden. Bestel de lerarenkit dus maar een keer per school.
Is het mogelijk om meerdere documenten, audio- of videofragmenten te
downloaden zonder deze te openen? Handig bij internetproblemen.
Nee dit is momenteel niet mogelijk, maar wel een goede tip. We schrijven
het op!
Bordboek – delen van oplossingen met de leerlingen
Kan je mij zeggen hoe ik 1 bladzijde krijg in een bordboek?
In het bordboek is er een icoon die zeg:t 1 pagina tonen of 2. Op volgende
link ga je dit icoon ook terug vinden:
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/articles/360000656737-Watbetekenen-alle-iconen-in-het-bordboekHoe/waar kunnen de leerlingen mijn code gebruiken?
In hetzelfde oplossingenmenu als jij krijgen de leerlingen het icoon met het
sleuteltje te zien. Als ze daar op klikken, krijgen ze de mogelijkheid om die
code in te voeren.
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/articles/360000648758-Hoe-deel-ikoplossingen-via-het-bordboekHoe en waar zien de leerlingen die code voor gedeelde pagina’s?
De code kies je zelf en je kan deze per mail sturen of meedelen in de klas.
Scoodle en Smartschool
Ik heb de leerlingen de klascode gegeven. Kan ik ze nu toch nog uitnodigen via
smartschool?
Nee, dat is niet mogelijk. Je gebruikt ofwel de klascode ofwel Smartschool.
Als je andere klas maakt kan je wel opnieuw de keuze maken.

Ik heb mijn leerlingen reeds een account laten aanmaken, omdat ik gelezen had
dat ik dit best in orde bracht voor ik ze aan een klas zou toevoegen... (Ze hebben
geen klascode ingegeven, alleen een account gemaakt) Kan ik ze nu in een
bepaalde klas uitnodigen via Smartschool?
Dat kan zeker. Ook zij kunnen via "mijn profiel" hun Smartschoolaccount
koppelen, net zoals jij als leerkracht. En daarna kan jij hen uitnodigen via
Smartschool.
Als je je klas ingevoegd hebt vanuit Smartschool en later komen er nieuwe
leerlingen bij, kan je deze dan in je klas invoegen?
Uiteraard kan dat. Al kan het wel een dagje duren eer je nieuwe leerlingen
in Smartschool kan toevoegen in Scoodle.
Als je het jaarplan dan aanpast in Scoodle, wordt dat dan automatisch ook
aangepast in Smartschool?
Nee, dat gaat niet automatisch. Maar je kunt hetzelfde (aangepaste)
jaarplan wel gewoon opnieuw importeren.
Als ik het goed begrepen heb, hoeven de leerlingen hun code uit het boek niet
meer in te geven als ik hen toevoeg via Smartschool. Klopt dat?
Dat klopt helemaal!
Digitale oefeningen en opdrachten klaarzetten
Is het mogelijk om voor elk hoofdstuk andere leerlingen digitale oefeningen te
sturen?
Dit is zeker mogelijk. Als je een opdracht klaar zet kies je welke leerlingen
deze krijgen. Je kiest bovendien welke oefeningen ze zullen maken.
Is het ook mogelijk voor de leerlingen om de oefeningen op hun Smartphone te
maken?
Dat is zeker mogelijk. Er is geen Scoodle app maar Scoodle zelf is volledig
smartphone-compatibel. Als de leerlingen dus op hun telefoon naar Scoodle surfen,
kunnen ze meteen aan de slag.
Krijgt mijn leerling een bericht in smartschool als hij een opdracht heeft gekregen
van de leerkracht?
Voorlopig nog niet, maar we zijn met Smartschool in overleg om dit geregeld
te krijgen. Binnenkort hopelijk meer nieuws hierover.
Als de leerlingen inloggen op Scoodle zien zij bovenaan wel welke taken ze
nog moeten doen. Deze zullen per volgorde op datum komen.

Wanneer je als leerkracht oefeningen neemt uit het aanbod en klaarzet als
opdracht zien de leerlingen deze oefeningen dan nog staan om zelf te oefenen? Of
zijn deze oefeningen dan geblokkeerd tot ze vrij gegeven worden (vb vandaag
opdracht aangemaakt voor 24 sept)?
De oefeningen blijven zichtbaar. Voor de opdracht die jij klaarzette, zullen
de resultaten meetellen van de poging die de leerling onderneemt om de
oefening op te lossen vanaf 24/9, ongeacht of hij via de opdracht of via “vrij
oefenen” naar de oefening ging.
Moeten deze oefeningen telkens klaar gezet worden voor elke klas afzonderlijk?
Ja, momenteel kan je opdrachten enkel per klas klaarzetten. Maar het is wel
een goede tip die we meenemen.
Kan je als leraar ook zien wie oefeningen heeft gemaakt in zijn eigen Scoodle en
wat hiervan het resultaat is geweest?
Dit kan je zeker, ook van het vrij oefenen. De enige voorwaarde is dat je
leerlingen in een klas zitten. Als jij geen klassen aanmaakt, zal je dat niet
kunnen opvolgen.
Passen oefeningen zich zelf aan aan het niveau van de leerling?
Nee. Het niveau is zichtbaar door de halters maar past zich niet automatisch
aan. Wij geloven er in dat jij als leerkracht de touwtjes in handen moet
kunnen houden.
Materiaal delen met je leerlingen
Om materiaal te delen met de leerlingen, hoe kan je best de leerlingen koppelen:
met Smartschool of met de klascode?
Het maakt niet uit hoe de leerlingen in de klas gekoppeld zijn, zolang ze
maar gekoppeld zijn.
https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/articles/213838049-Hoe-deel-iklesmateriaal-met-mijn-leerlingen
Kan je eigen toevoegingen aan bordboek zichtbaar maken voor de leerlingen?
Nee, dat kan niet. Wat wel kan, is dat je via mijn klassen>lesmateriaal
bestanden gaat delen met de leerlingen. Je kunt hier overigens ook zelf
lesmateriaal opladen. Zo staan alle documenten voor de leerlingen op 1
plaats.

