Handleiding website Leidraad leren leren
De website van de Leidraad leren leren bestaat uit een leerkracht- en een leerlinggedeelte.
In deze handleiding vind je een beknopte omschrijving van het doel en de diverse onderdelen van de
website. Daarnaast vind je op het inlogscherm een helpknop met antwoorden op veelgestelde vragen.
1. Algemeen
1.1 Inloggen leerkrachten (lerenleren.skozok.nl)
Een leerkracht logt in met een eigen wachtwoord, waarna zowel het leerkrachtgedeelte als het
leerlinggedeelte zichtbaar wordt.

Inlogscherm leerkrachtgedeelte

1.2 Inloggen leerlingen (lerenleren.skozok.nl/leerlingen/inloggen)
De leerling komt op het inlogscherm van het leerlinggedeelte door op een tablet, op Skool, een
Chromebook of Cloudwise op de snelkoppeling (icoontje Zaza) te klikken.

Inlogscherm leerlinggedeelte

Een leerling logt hier in door zijn of haar voornaam, achternaam, leeftijd en wachtwoord in te vullen.
De leerling selecteert hiervoor drie afbeeldingen (uit elke rij één): een vorm, een sport en een favoriet.
Voor iedere leerling is al een wachtwoord aangemaakt. Deze is te vinden bij ‘mijn leerlingen’ op de
leerkrachtpagina.
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De voornaam, achternaam en leeftijd van de leerling komen uit Parnassys. De voornaam is de roepnaam
zoals in Parnassys staat en de leeftijd verandert automatisch wanneer een kind jarig is geweest. De voor- en
achternaam zijn niet hoofdletter- en spatiegevoelig.
Wanneer een leerling zijn of haar wachtwoord kwijt is geraakt kan de groepsleerkracht deze wijzigen. Dit
kan rechtsboven in de menubalk bij ‘mijn leerlingen’ door op ‘wijzig’ te klikken. Een leerling kan dit dus niet
zelf.
1.3 Parnassys
De gegevens van alle leerlingen komen uit Parnassys. Leerlingen zijn daarom ook automatisch gekoppeld
aan hun groep en groepsleerkracht(en). Leerlingmutaties in Parnassys worden automatisch meegenomen.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden de wijzigingen in Parnassys ook doorgevoerd op de leren
lerensite.
2. Leerkrachtgedeelte
2.1 Homepage
Direct nadat je ingelogd bent volgt de bekende homepage met, in de vorm van een cirkel, de links naar alle
informatie over de Leidraad leren leren.

Homepage leerkrachtgedeelte

2.2 Menubalk
Rechtsboven in de paarse menubalk vind je diverse icoontjes. Hieronder volgt een korte uitleg over alle
icoontjes.
Vragen?
Hier vind je het antwoord op veelgestelde vragen.
Scholen
Onder deze knop bevindt zich de lijst van leren-leerkrachten per SKOzoK-school en de highlights van iedere
school.
Mijn leerlingen (alleen voor medewerkers die gekoppeld zijn aan een specifieke groep)
Hier kun je de wachtwoorden van jouw leerlingen bekijken, afrdrukken en wijzigen. Ook kun je bekijken
hoeveel reflecties een leerling heeft toegevoegd aan het portfolio (rugzak van Frits) en zie je hun behaalde
monsterscore.
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Leerlingengedeelte (voor alle medewerkers)
Hier kun je een kijkje nemen in het leerlinggedeelte. Het leerlinggedeelte verschijnt in een nieuw tabblad.
Wanneer medewerkers verbonden zijn aan een specifieke groep zien zij de leerlingomgeving van de laatst
ingelogde leerling. Wanneer je alle opdrachten wil zien kun je deze leerling uitloggen door in de menubalk
op de naam te klikken en uit te loggen.
Wanneer medewerkers niet verbonden zijn aan een groep, dan vinden zij hier alle opdrachten van groep
1-2 t/m 7-8.
Naam
Hier kun je jezelf uitloggen.
3. Leerlinggedeelte
Het doel van het leerlinggedeelte van de website is het creëren van situaties waarin de strategieën
geoefend kunnen worden. In het leerlinggedeelte staan interessante en uitdagende opdrachten
gerangschikt per leeftijdscategorie (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8). Bij het uitvoeren van deze opdrachten staat
steeds één strategie centraal. Het gebruik van deze strategie is expliciet nodig om de opdracht tot een goed
einde te brengen.
3.1 Homepage
Wanneer een leerling is ingelogd wordt hij of zij welkom geheten op de homepage. Door te scrollen vindt
de leerling onder de gekleurde cirkel een overzicht van alle monsters, gegroepeerd per leerstrategie
(monsterfamilie). Ook ziet de leerling de behaalde monsterscore.
Aan de donkergekleurde monsters heeft de leerling al gewerkt en aan de lichtgekleurde monsters nog niet.
Wanneer een kind een opdracht nog niet heeft voltooid, verschijnt er een balkje met ‘ga verder’. De
leerling weet op deze manier met welke opdracht hij of zij bezig is.

Homepage leerlingpagina

3.2 Monsterpagina
Door op een monster te klikken, komt de leerling terecht op de monsterpagina, waarbij het monstertje zich
voorstelt.
Onder het monstertje vindt de leerling de opdracht(en) die bij zijn of haar leeftijdsgroep horen. Een leerling
die in groep 3 of 4 zit krijgt de opdracht(en) van groep 3-4 te zien. Bij een combinatiegroep 2-3, 4-5 en 6-7
worden de opdrachten van beide leerjaren getoond. Dus een leerling in groep 4-5 ziet zowel de
opdracht(en) van groep 3-4 als van groep 5-6.
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Per opdracht worden de titel, de groep, het aantal deelnemers dat voor de opdracht nodig is en het aantal
sterren dat verdiend kan worden in icoontjes getoond.
De leerling kiest een opdracht waaraan hij of zij wil gaan werken door op de titel van de opdracht te
klikken.

Monsterpagina leerlinggedeelte

3.3 Opdrachtpagina
De opdracht die de leerling gekozen heeft, wordt in stapjes aangeboden. Deze stappen bepalen tevens het
aantal te verdienen sterren. De stapjes kunnen linksboven worden gevolgd bij ‘Hoe ver ben je?’.
Iedere opdracht bestaat uit:
• uitleg en doel van de opdracht
• voorbereidende stappen
• uitvoerende stappen
• even terugkijken
Leerlingen gaan naar de volgende stap door rechtsonder op ‘Stap ...’ te klikken.
Na de laatste stap is een opdracht afgerond en ontvangt de leerling de sterren die bij de opdracht horen.
Deze sterren worden bijgeschreven bij de monsterscore op de homepage.
Per stap wordt één ster verdiend. Het systeem controleert niet of de stap goed doorlopen is door de
leerling. Ook het al dan niet vullen van de rugzak van Frits beïnvloedt deze score niet.

Opdrachtpagina leerlinggedeelte
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3.4 De rugzak van Frits
Door bij de laatste stap in de opdracht (even terugkijken) op het icoontje van Frits te klikken kan een
leerling een reflectie toevoegen van de opdracht. In het pop-upscherm dat verschijnt kan een leerling typen
en/of een bestand of filmpje toevoegen.

Icoontje rugzak van Frits

3.5 Menubalk
Rechtsboven in de paarse menubalk vindt de leerling diverse icoontjes. Hieronder volgt een korte uitleg
over alle icoontjes.
Score
Door op de knop van ‘score’ te klikken, kan de leerling zijn of haar score per monster zien.
Zoek
Hier kan een leerling zoeken naar een bepaalde opdracht.
Rugzak
In de rugzak van Frits vindt een leerling alle reflecties van de opdrachten die hij of zij tot dusver heeft
toegevoegd.
Naam
Hier kan een leerling zchzelf uitloggen.

Menubalk leerlingengedeelte

3.6 Auditieve ondersteuning
Alle teksten op de website kunnen worden voorgelezen door op het icoontje met de toeter
te klikken.
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