Basishandleiding
Deel 2

Lessenplan
Als leerlingen voldoende aan een leerdoel hebben gewerkt, is er een status bekend. De
status geeft aan waar een leerling staat ten opzichte van zijn of haar streefniveau.
Deze status is zichtbaar in je lessenplan onder elke les in de vorm van een rij blokjes
met de initialen van de leerlingen. De kleur geeft de status van die leerling aan voor
dat leerdoel:
-

Donkerblauw: deze leerlingen hebben hun streefniveau behaald.
Lichtblauw: deze leerlingen groeien voor dit leerdoel en hebben hun
streefniveau nog niet behaald.

-

Geel: deze leerlingen zijn onder hun streefniveau vastgelopen voor dit leerdoel.

-

Wit: deze leerlingen hebben nog onvoldoende opgaven gemaakt voor dit
leerdoel om de status te bepalen.

Met deze informatie kun je je lessen beter afstemmen op de behoefte van de leerlingen
en heb je informatie over welke leerlingen het leerdoel al beheersen (donkerblauw),
welke leerlingen behoefte hebben aan verwerken (lichtblauw) en welke juist aan extra
uitleg (geel).
Als je even tijd over hebt, kun je snel bepalen welke leerlingen je voor welk leerdoel het
best een extra instructie kan geven. Bijvoorbeeld als de rest van de klas aan zijn
werkpakket werkt.

Volgen
Er zijn twee pagina’s waarop je de leerlingen kunt volgen tijdens het werken: tijdens de
les en buiten de les.
Tijdens de les
Vanuit het lessenplan klik je op het Volgen icoon om bij de volgen-pagina van die les
te komen. Via de knop Beheren kun je de namen van de leerlingen verbergen als je dit
overzicht bijvoorbeeld op het digibord wilt laten zien.

Buiten de les
Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn buiten de les, kun je ze volgen door in de
navigatiebalk boven in beeld op Volgen te klikken. Je kunt met het drop-down menu
een vak selecteren of alle vakken tegelijk volgen. Met de filters op de pagina kun je
bijvoorbeeld alleen de opgaven uit het werkpakket van die week bekijken.

Groeipoppetjes
De gekleurde poppetjes achter de naam van de leerling geven aan of de leerling
momenteel aan het groeien is (groen), of achteruit gaat (rood) ten opzichte van
zichzelf. Als er nog geen groei bekend is doordat er nog te weinig opgaven zijn
gemaakt, is het poppetje grijs. Je kunt de poppetjes gebruiken om snel te zien wie hulp
nodig heeft.

Werkpakketten volgen
Onder Volgen vind je in het submenu de werkpakketpagina. Op deze pagina kun je
volgen wat de status is voor de leerdoelen die je in het werkpakket hebt gezet. Als je
bijvoorbeeld met de klas hebt afgesproken dat iedereen zijn streefniveau moet behalen
voor de leerdoelen in het werkpakket, kun je op deze pagina per leerling zien hoe ver ze
daarmee zijn.
Ook kun je hier eventueel extra leerdoelen voor specifieke leerlingen toevoegen.

Leerlingomgeving
Leerdoelstatus
In het dashboard zie je in bij Lesgeven per leerdoel de status van de leerlingen. Deze
leerdoelen zet je in het werkpakket van de leerlingen. De leerlingen zien bij deze
leerdoelen ook hun status. Deze informatie kunnen ze gebruiken om te bepalen aan
welk leerdoel ze het best kunnen gaan werken.
Spreek bijvoorbeeld met de leerlingen af dat
ze voor alle leerdoelen in hun werkpakket hun
streefniveau moeten behalen. Zo geef je de
leerlingen eigenaarschap over de set
leerdoelen in hun werkpakket.
-

Donkerblauw: voor deze leerdoelen
heeft de leerling zijn streefniveau al

-

behaald.
Lichtblauw: voor deze leerdoelen groeit
de leerling en heeft zijn streefniveau
nog niet behaald.

-

Geel: voor deze leerdoelen loopt de
leerling vast en heeft waarschijnlijk
eerst hulp nodig voordat hij zelfstandig
verder kan.

Plus- en mingetallen
Bij elke opgave ziet de leerling direct of hij deze goed of fout heeft gemaakt. Zodra er
voldoende opgaven zijn gemaakt (ongeveer 25 per leerdoel), wordt er per opgave
getoond wat de voor- of achteruitgang is. Dit is in de vorm van een plus- of mingetal.
Als een leerling een opgave rond of boven zijn gemiddelde niveau goed maakt, krijgt hij
een plusgetal. Zijn niveau stijgt hierdoor. Als een leerling een opgave fout maakt, krijgt
hij een mingetal. Zijn niveau is iets omlaag gegaan. Als een leerling adaptief werkt,
zorgt Snappet ervoor dat hij continu opgaven krijgt die het best bij zijn niveau passen.

Sterren
Leerlingen kunnen sterren verdienen. Deze sterren zijn bedoeld als motivatie voor de
leerling tijdens het werken en geven aan welk niveau de leerling voor dat leerdoel
heeft ten opzichte van zijn gemiddelde niveau voor het vak. Een leerling krijgt sterren
zodra er een niveau is bepaald voor het leerdoel, gemiddeld duurt dat ongeveer 25
opgaven. Er zijn maximaal 4 sterren te behalen op een leerdoel, maar het is niet
realistisch om voor álle leerdoelen 4 sterren te hebben.
0 sterren

Leerdoelen ver onder de gemiddelde vaardigheid voor het hele vak

1 ster

Leerdoelen net onder de gemiddelde vaardigheid voor het hele vak

2 sterren

Leerdoelen rond de gemiddelde vaardigheid voor het hele vak

3 sterren

Leerdoelen net boven de gemiddelde vaardigheid voor het hele vak

4 sterren

Leerdoelen ver boven de gemiddelde vaardigheid voor het hele vak

