Het Snappet dashboard (versie 3.0)
Leer hier de verschillende pagina’s uit het dashboard kennen. Je vindt links in het menu de
verschillende pagina’s die je in je dashboard ook in je navigatiebalk terugvindt: Startpagina,
Lessen, Werkpakketten, Volgen en Rapporten. Klik een onderdeel aan om er meer over te leren.
We leggen je ook uit wat de extra’s in het dashboard zijn en wat je allemaal kunt regelen in de
instellingen.

Startpagina
Op de startpagina zet je je lessen klaar en heb je snel overzicht van de activiteit in je klas. Als je
een vak wilt activeren, klik je op ‘+ vak activeren’. Kies vervolgens het vak en met welke
werkwijze je voor dit vak wilt gaan werken. Als je het vak niet voor de hele klas wilt klaarzetten
(als je bijvoorbeeld een combinatieklas of leerlingen met een eigen leerlijn hebt), kun je kiezen
voor ‘Handmatig leerlingen selecteren’. Op het volgende scherm kun je vervolgens leerlingen
selecteren die dit vak op hun tablet moeten krijgen. Je kunt ook leerlingen uit een andere groep
binnen jouw school selecteren.
Je kunt eindeloos vakken toevoegen, maar we raden aan om dit met beleid te doen om het
overzicht te behouden.
Per vak dat je activeert, verschijnt een blok op de startpagina. De leerlingen krijgen de vakken
waaraan zij gekoppeld zijn op hun tablet.

Lessen
Lessenplan
Als je in het dashboard op ‘Lessen’ klikt, kom je op de lespagina. Hier staan alle lessen van het
hele schooljaar voor je klaar. Je kunt de namen van de blokken en lessen wijzigen door er op te
klikken en je kunt de blokken en lessen verplaatsen door ze te verslepen. Het blok waar je
momenteel bent, klapt automatisch open. Bij de lessen vind je het primaire leerdoel van de les,
de status van de les en de moeilijkheid. De lessen staan standaard zichtbaar voor de leerlingen
in het lessenplan op hun tablet. De toetsen en dictees staan standaard onzichtbaar en moet je
dus nog even aanvinken als je die gaat geven.
Vanuit het lessenplan kun je op het icoon bij ‘Bekijk les’ klikken om naar de lespagina te gaan.

Leerdoeloverzicht
Je kunt hier ook het leerdoeloverzicht bekijken. Klik daarvoor op de twee bolletjes naast het
boekje. Je ziet hier de leerdoelen per domein gerangschikt en je ziet gelijk de status van de klas:
•
•
•
•

Blauw vinkje: de hele klas is op streefniveau voor dit leerdoel
Blauw vinkje met getal in geel: de hele klas is op streefniveau, op een aantal leerlingen
na. Deze leerlingen zijn vastgelopen voor dit leerdoel
Lichtblauw met stipjes: de klas maakt voortgang voor dit leerdoel
Lichtblauw met stipjes en getal in geel: de klas maakt voortgang op dit leerdoel, op een
aantal leerlingen na. Deze leerlingen zijn vastgelopen.

Lespagina
Via ‘Bekijk les’ kom je op de lespagina. Op de lespagina vind je alle informatie over de les. Je
kunt met deze pagina je les voorbereiden, de instructie starten en de les naar de leerlingen
versturen. Bovenaan vind je de lesnaam en het primaire leerdoel van de les. Daaronder vind je
instructietips die je eventueel kunt gebruiken bij je instructie. Onder de instructietips staan de
opgaven uit de les. Je kunt deze aanklikken om groot te bekijken. Rechts vind je de knop om de
instructie te starten. Zodra je de les en instructie start met de knop, vinden de leerlingen de les
bovenaan op hun tablet onder het tabblad ‘Ontvangen lessen’. Je ziet ook de details van de
les. Bij bijlagen staan video’s die je eventueel kunt gebruiken bij je instructie. Bekijk de video’s
altijd even van tevoren zodat je weet of ze aansluiten bij de instructie. Je vindt onder Bijlagen
ook de handleiding van de methode in Snappet. Indien je een dictee met Snappet gaat geven,
vind je hier de woorden of zinnen van het dictee.

Werkpakketten
Een werkpakket is een selectie van leerdoelen die je als leerkracht voor specifieke leerlingen
kunt klaarzetten. Als leerlingen aan leerdoelen werken, werken zij altijd adaptief.
Je kunt de werkpakketten van de leerlingen beheren met de werkpakketpagina. Je komt op de
werkpakketpagina door op ‘Werkpakketten’ te klikken boven in de navigatiebalk. Je kunt de
werkpakketten op twee manieren beheren: vanuit de leerlingen of vanuit de leerdoelen.
Je kunt handmatig een leerdoel voor de hele klas toevoegen, bijvoorbeeld de toetsdoelen, of je
kunt de werkpakketten automatisch updaten. De leerdoelen die door de leerlingen zijn behaald
op hun streefniveau worden dan verwijderd en de meest relevante leerdoelen waarvoor de
leerling groeit worden toegevoegd. Je kunt hier altijd zelf wijzigingen in aanbrengen.
Als je op ‘Toon details’ klikt, kun je ook per leerling een leerdoel handmatig toevoegen of het
werkpakket automatisch updaten. Dit kan ook wanneer je de werkpakketten vanuit de
leerdoelen beheert.
Aan de kleur van de bolletjes zie je snel de status van de leerdoelen:
•
•
•
•

Donkerblauw is behaald
Lichtblauw is groeiend
Geel is vastgelopen
Wit is nog niet (voldoende) aan gewerkt

Volgen
Als de leerlingen aan het werk zijn, kun je ze altijd live volgen met de volgen-pagina. Je kunt
natuurlijk ook altijd achteraf bekijken wat de leerlingen gedaan hebben. Je komt op de volgenpagina door op ‘Volgen’ te klikken in de navigatie bovenin het dashboard.
De pagina bestaat uit twee tabbladen: het linker tabblad is op basis van een tijdsperiode en het
rechter tabblad is op basis van een les.
Bij het volgen van de les kun je sorteren op een opgave om de leerlingen met de meeste fouten
in die opgave bovenaan te krijgen. Je kunt ook sorteren op ‘Klaar’ om te zien hoe ver iedereen is
met de les. Aan de bolletjes zie je of de leerlingen de opgave goed, fout of uiteindelijk goed
hebben gemaakt. Je kunt elk bolletje aanklikken om het gegeven antwoord te bekijken. Aan de
gekleurde poppetjes voor de leerlingnamen zie je of de leerlingen groeien of achteruitgaan ten
opzichte van zichzelf. Bij een grijs poppetje is er nog geen niveau bekend. Je kunt ook op de
groei filteren met de knoppen.
Via ‘Extra instructie’ kun je leerlingen selecteren voor een extra instructie. Via ‘Bekijk les’ kom je
op de lespagina van deze les en onder ‘Meer’ kun je bijvoorbeeld de namen van de leerlingen
verbergen.
Bij het linker tabblad kun je de leerlingen volgen op basis van een tijdsperiode. Je kunt op het
woordje ‘vandaag’ klikken om een andere tijdsperiode te bekijken. In dit tabblad kun je naast de
les ook het adaptieve werk volgen. Ook als leerlingen met verschillende vakken bezig zijn, kun
je dit hier volgen door ‘Alle vakken’ te selecteren. Aan het icoontje herken je waar de leerlingen
de opgaven hebben gemaakt. Een schriftje betekent dat het een les is, een sterretje is adaptief
(in de plus of leerdoelen) en een cadeautje is in het werkpakket gemaakt.

Rapporten
Op de rapportenpagina vind je alle informatie over het niveau van de individuele leerlingen. Je
komt in de rapportenpagina door op ‘Rapporten’ te klikken in de navigatie boven in beeld. Je
komt eerst in het klasoverzicht. Je ziet hier van alle leerlingen de vaardigheid en de groei van
het geselecteerde vak. Klik op ‘Toon leerling’ om naar de leerlingpagina te gaan. Op deze
pagina vind je de volgende informatie:
•

Vaardigheid: je vindt hier de vaardigheid voor de verschillende domeinen en
onderdelen. Je kunt leerdoelen eventueel direct in het werkpakket zetten of een extra
instructie registeren. Het ingekleurde balkje laat in een percentiel score zien wat de
vaardigheid is van de leerling ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

0% – 19%
20% – 39%
40% – 59%
60% – 79%
80% – 100%
•

•

•
•
•

Ver onder gemiddeld (V)
Onder gemiddeld (IV)
Gemiddeld (III)
Boven gemiddeld (II)
Ver boven gemiddeld (I)

Groei: Je ziet hier informatie over hoe de leerling groeit ten opzichte van het landelijke
gemiddelde. Als de leerling ‘boven gemiddeld’ groeit, groeit de leerling harder dan het
landelijke gemiddelde.
Vaardigheidsgroei: je ziet hier de groeigrafiek van de leerling vanaf het moment dat ze
met Snappet werken. De stippellijn geeft een verwachting van de groei in de komende
periode. Het eindpunt van de stippellijn is het streefniveau van de leerling. Deze wordt
na een tijdje werken door Snappet vastgesteld per leerling. Je kunt het streefniveau hier
eventueel naar eigen inzicht aanpassen. Lees hier meer over het streefniveau.
Leerdoeloverzicht: hier zie je het onderwijsplan van de leerling met per leerdoel de
status erbij.
Extra instructies: je vindt hier welke extra instructies je onlangs hebt geregistreerd. Je
kunt ook makkelijk per leerdoel nieuwe extra instructies registeren.
Werkpakketten: je ziet welke laatste leerdoelen aan het werkpakket zijn toegevoegd en
je kunt via de werkpakketpagina ook snel de werkpakketten beheren.

Leerdoelpagina
Je kunt op alle pagina’s in het dashboard op de titel van een leerdoel klikken om naar de
leerdoelpagina te gaan. Op de leerdoelpagina zie je hoe de klas ervoor staat voor dat leerdoel.
De leerlingen staan verdeeld over drie categorieën:
•

•

•

Vastgelopen & niet gestart: de leerlingen die onder deze categorie vallen hebben
waarschijnlijk een extra instructie nodig voordat ze verder kunnen werken aan dit
leerdoel. Met de knop ‘Extra instructie’ kun je direct een instructieles starten voor deze
specifieke leerlingen. Je komt op de lespagina van de extra instructieles die je
vervolgens naar de specifieke leerlingen kunt sturen door de knop ‘Start instructie’ te
gebruiken.
Groei richting streefniveau: de leerlingen die onder deze categorie vallen, kunnen
zelfstandig aan het leerdoel werken. Zij groeien, maar hebben hun streefniveau nog niet
behaald. Je kunt dit leerdoel in hun werkpakket zetten door op de knop ‘Werkpakket’ te
klikken.
Streefniveau behaald: de leerlingen die onder deze categorie vallen, hebben hun
streefniveau voor dit leerdoel behaald. Er is voor dit leerdoel geen actie vereist voor
deze leerlingen.

Vaardigheidsgroei en streefniveau
In de groeigrafiek zie je hoe de leerling zich ontwikkelt. De zwarte lijn is de eerdere ontwikkeling.
De stippellijn is de verwachte ontwikkeling en het eind van de stippellijn is het streefniveau. Dat
is het niveau dat de leerling aan het eind van het schooljaar naar verwachting heeft.
Het streefniveau wordt aan het begin van het schooljaar door Snappet per leerling en per vak
ingesteld en staat na ongeveer 600 opgaven per vak vast. Daarna wordt het niet meer door
Snappet aangepast. Het streefniveau staat dan voor veel leerlingen goed ingesteld op het
niveau waar zij aan het eind van het schooljaar uit zullen komen.
Je ziet het streefniveau op verschillende plekken in het dashboard terug in de vorm van de
zwarte driehoekjes op de vaardigheidsbalkjes. Het streefniveau is ingesteld voor een heel vak.
Per leerdoel zie je een afgeleide van dit streefniveau. Dit is altijd iets lager dan het streefniveau
van het vak. Leerlingen zullen altijd voor een aantal leerdoelen boven hun streefniveau scoren,
zodat ze uiteindelijk gemiddeld op hun streefniveau voor het vak uitkomen.
Het streefniveau aanpassen
Het is mogelijk om als leerkracht het streefniveau aan te passen. Het nieuwe streefniveau wat je
instelt voor je leerling moet wel haalbaar blijven. Als je het streefniveau aanpast kun je dit het
beste op of net boven (maximaal 5%) de huidige vaardigheid zetten. Het kan voorkomen dat
een leerling harder of minder hard groeit dan verwacht. Een indicatie hiervoor vind je bij ‘Groei’
op de leerlingpagina. Als daar bijvoorbeeld staat dat de leerling veel meer groeit dan
verwacht, kan het streefniveau van de leerling waarschijnlijk een stukje omhoog. Je kunt in zo’n
situatie het streefniveau aanpassen.
Behalen van leerdoelen bij aangepast streefniveau
Het zwarte driehoekje verplaatst op de vaardigheidsbalk als je het streefniveau aanpast. Dit
driehoekje bepaalt of een leerdoel is behaald. Als je het streefniveau verhoogt, moet de leerling
dus een hogere vaardigheid halen om zijn of haar streefniveau te behalen voor een leerdoel. De
opgaven die een leerling krijgt worden niet automatisch moeilijker. Leerlingen krijgen in
adaptief altijd opgaven die bij hun huidige niveau passen. Een leerling moet zelf een hoger
niveau behalen en dus meer groeien (moeilijkere opgaven goed maken) om zijn of haar
streefniveau te behalen voor een leerdoel.
Het streefniveau heeft geen invloed op de plus of min-getallen die de leerling behaald. Dat is
altijd ten opzichte van zijn of haar huidige niveau.

Rapporten downloaden als PDF
Je kunt per leerling een rapport maken. Bovenaan het rapport staat de vaardigheid, het
streefniveau, de groei en de DLE. Daaronder staat de groeigrafiek voor dat vak. Je kunt bij het
genereren van het rapport zelf subdomeinen selecteren die je op het rapport wilt weergeven.
Rapport downloaden
1.

Ga naar Rapporten en klik op het leerling-icoontje linksboven en daarna op de PDFknop rechts in beeld.
2. Vink de vakken aan waarvan je het rapport wilt downloaden.
3. Via ‘Bekijk subdomeinen’ kun je per vak de subdomeinen aanklikken die je op het rapport
wilt terugzien. Standaard staan alle subdomeinen aangevinkt.
4. Klik op ‘Download PDF’ onder in beeld. Het rapport wordt gegenereerd en je ziet even
een laadscherm.
5. Het rapport van deze leerling wordt gedownload in je browser en je kunt het rapport
daarna opslaan en/of printen. Na het printen kun je eventueel notities op het rapport
maken voordat je het rapport aan de leerling meegeeft.

Extra’s
Rechts onder in het scherm van het dashboard vind je een oranje icoontje. Als je hierop klikt
vind je drie extra’s:
•
•

•

Video’s: klik op het bovenste icoontje om snel een video over een bepaald onderwerp af
te spelen.
Stemmen/quiz: het middelste bolletje is de stemmen/quiz. Je stelt een vraag (mondeling
of op het bord) en de klas kan via de tablets antwoord geven. Dit kan een gesloten of
open vraag zijn. De leerlingen kunnen ja of nee antwoorden, of een antwoord typen.
Klik eerst op de knop ‘Start de quiz’, de leerlingen kunnen nu hun antwoord insturen. De
antwoorden verschijnen direct op je scherm. Als alle antwoorden binnen zijn, klik je op
‘Stop de quiz’. De leerlingen kunnen dan geen antwoorden meer insturen.
Timer: het onderste icoontje is een timer die je op het bord kunt zetten.

Instellingen
Je vindt je instellingen als je rechtsboven in het scherm op je klasnaam klikt. Op deze pagina
kun je de volgende dingen regelen:
•
•
•
•
•
•

Tablets: activatiecode of leerkracht PIN genereren. Deze heb je nodig om de tablet aan
de leerling te koppelen en om in te instellingen te komen.
Leerlingen: je kunt hier namen van leerlingen aanpassen en inloggegevens aanmaken
(indien je op eigen device werkt).
Voorlezen: je kunt hier de voorleesfunctie voor specifieke leerlingen inschakelen en de
leessnelheid instellen.
Sorteren: je kunt hier instellen of je de leerlingen op voor- of op achternaam wilt
sorteren in het dashboard.
Browser: je kunt hier instellen of de leerlingen de (safe)browser op hun tablet hebben.
Webapps: je kunt hier eventueel webapps toevoegen aan de tablets van de leerling.

