
	  
	  
	  
	  

Handleiding	  
leerlingvolgsysteem	  	  
	  
Het	  digikeuzebord	  
waarbinnen	  een	  
beredeneerd	  aanbod	  
kinderen	  geobserveerd	  
worden	  met	  een	  helder	  
portfolio	  tot	  gevolg!	  
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Inleiding	  
	  
	  
Welkom	  bij	  de	  handleiding	  voor	  het	  werken	  met	  het	  leerlingvolgsysteem	  binnen	  het	  

digikeuzebord.	  	  

Als	  leerkracht	  van	  groep	  1	  of	  groep	  2	  heeft	  u	  ervaring	  in	  het	  observeren	  van	  kinderen	  en	  

het	  verwerken	  van	  deze	  observaties.	  	  

Wij	  hopen	  met	  dit	  leerlingvolgsysteem	  u	  te	  kunnen	  ondersteunen	  in	  de	  dagelijkse	  

praktijk.	  Dit	  instrument	  is	  door	  en	  voor	  de	  praktijk	  ontwikkeld.	  Het	  idee	  is	  dan	  ook	  dat	  

het	  gebruik	  van	  het	  digikeuzebord	  in	  combinatie	  met	  het	  LVS	  	  u	  tijd	  moet	  opleveren.	  	  

Door	  een	  beredeneerd	  aanbod	  op	  uw	  digikeuzebord	  te	  plaatsen,	  uw	  kennis	  en	  kwaliteit	  

toe	  te	  passen	  tijdens	  het	  observeren,	  levert	  het	  LVS	  heldere	  overzichten	  op.	  

Daarnaast	  biedt	  het	  digikeuzebord	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  leerlingportfolio	  te	  

downloaden	  waardoor	  een	  leerlingrapport	  maken	  ook	  tot	  het	  verleden	  behoord.	  

Het	  leerlingvolgsysteem	  is	  een	  instrument,	  die	  visie	  van	  waaruit	  u	  een	  beredeneerd	  

aanbod	  aanbiedt,	  bepaald	  u	  zelf.	  	  
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1	   Achtergrond	  informatie	  
	  
De	  leerlijnen	  zijn	  sinds	  2014	  geïntegreerd	  binnen	  het	  digikeuzebord.	  Op	  deze	  manier	  is	  

het	  mogelijk	  activiteiten	  te	  koppelen	  aan	  een	  doel	  binnen	  het	  digikeuzebord.	  Behalve	  dat	  

het	  digikeuzebord	  organisatorisch	  ondersteuning	  biedt,	  geeft	  het	  nu	  ook	  inhoudelijk	  

ondersteuning.	  	  

Het	  digikeuzebord	  heeft	  aan	  de	  hand	  van	  de	  SLO-‐doelen	  de	  leerlijnen	  voor	  taal,	  rekenen,	  	  

motoriek	  en	  sociaal	  emotionele	  ontwikkeling	  in	  kaart	  gebracht.	  Digikeuzebord	  	  

geeft	  suggesties	  van	  activiteiten	  die	  aan	  een	  doel	  gekoppeld	  zijn	  maar	  het	  is	  ook	  

mogelijk	  zelf	  activiteiten	  aan	  een	  doel	  te	  verbinden.	  	  

Aangezien	  de	  leerlingen	  het	  gehele	  jaar	  binnenstromen	  in	  groep	  1,	  gaat	  het	  

digikeuzebord	  niet	  uit	  van	  periodes	  waarbinnen	  activiteiten	  aangeboden	  worden,	  maar	  

wordt	  er	  gekeken	  naar	  de	  Didactische	  Leeftijd	  (DL)	  van	  de	  leerling.	  	  

We	  gaan	  uit	  van	  10	  maanden	  onderwijs	  per	  jaar.	  Een	  leerling	  die	  in	  begin	  januari	  in	  

groep	  1	  start,	  zal	  aan	  het	  eind	  van	  groep	  2	  een	  Didactische	  Leeftijd	  Equivalent	  (DLE)	  

hebben	  van	  25.	  Een	  leerling	  die	  in	  december	  in	  groep	  1	  start,	  zal	  aan	  het	  eind	  van	  groep	  

2	  een	  DLE	  hebben	  van	  16.	  Er	  kan	  dus	  een	  groot	  verschil	  in	  DLE	  zijn	  binnen	  1	  jaargroep.	  

Binnen	  hetzelfde	  thema	  kunnen	  er	  middels	  het	  digikeuzebord	  activiteiten	  aangeboden	  

worden	  die	  passen	  bij	  de	  DL	  van	  het	  kind.	  	  

In	  het	  leerlingoverzicht	  wordt	  duidelijk	  hoe	  de	  ontwikkeling	  verloopt	  in	  verhouding	  tot	  

de	  Didactische	  Leeftijd.	  De	  informatie	  hieruit	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  de	  activiteiten	  te	  

plannen	  op	  het	  digikeuzebord	  die	  bij	  deze	  DLE	  past.	  	  
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2	   Invoeren	  van	  didactische	  leeftijd	  –	  start	  schoolperiode	  
	  
Om	  met	  de	  leerlijnen	  te	  kunnen	  werken	  dient	  de	  startdatum	  van	  de	  leerling	  ingevuld	  te	  
zijn,	  zodat	  we	  uit	  kunnen	  gaan	  van	  de	  Didactische	  Leeftijd	  (DL).	  	  
Klik	  op	  leerlingen	  om	  het	  overzicht	  van	  de	  leerlingen	  te	  zien.	  

	  
Klik	  op	  leerling	  wijzigen	  bij	  de	  betreffende	  leerling.	  	  

Vul	  de	  gegevens	  in	  bij	  start	  schoolperiode	  en	  klik	  op	  opslaan.	  
	  

	  
	  
De	  leerling	  krijgt	  nu	  een	  DL	  toegewezen.	  
Op	  het	  moment	  dat	  er	  een	  nieuwe	  	  leerling	  toegevoegd	  wordt,	  is	  het	  verstandig	  de	  
startschoolperiode	  meteen	  in	  te	  	  vullen.	  
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3	   Eigen	  activiteiten	  aan	  doelen	  koppelen	  
	  
Binnen	  het	  digikeuzebord	  is	  het	  mogelijk	  om	  activiteiten	  te	  koppelen	  aan	  doelen	  en	  
tijdens	  het	  werken	  deze	  doelen	  te	  observeren	  en	  te	  verwerken	  op	  de	  tablet.	  
Tijdens	  het	  klaarzetten	  van	  het	  bord	  zijn	  er	  verschillende	  manieren	  doelen	  te	  koppelen	  
aan	  activiteiten.	  	  
	  
In	  de	  eerste	  plaats	  is	  het	  mogelijk	  een	  eigen	  activiteit	  aan	  een	  doel	  te	  koppelen.	  Klik	  
hiervoor	  op	  keuzeborden	  in	  het	  beginscherm	  
	  

	  
	  
In	  dit	  voorbeeld	  wordt	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  er	  een	  nieuw	  bord	  wordt	  aangemaakt.	  Het	  is	  
uiteraard	  ook	  mogelijk	  om	  bestaande	  borden	  te	  wijzigen.	  
Klik	  op	  voeg	  keuzebord	  toe.	  
	  

	  
	  
Vul	  vervolgens	  de	  gegevens	  in	  zoals	  de	  naam	  van	  het	  keuzebord	  en	  eventueel	  een	  
beschrijving.	  
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Zet	  vervolgens	  activiteiten	  klaar	  op	  het	  bord,	  geeft	  het	  aantal	  leerlingen	  aan	  en	  
eventueel	  een	  kaderkleur.	  	  Onderaan	  staat	  in	  het	  blauwe	  vak,	  geen	  leerlijn.	  Als	  er	  een	  
leerlijn	  aan	  een	  activiteit	  gekoppeld	  dient	  te	  worden	  dan	  is	  dit	  mogelijk	  door	  op	  het	  
blauwe	  vlak	  te	  klikken	  geen	  leerlijn	  
	  
	  

	  
	  
In	  het	  scherm	  wat	  dan	  geopend	  wordt	  is	  het	  mogelijk	  een	  leerlijn	  te	  kiezen.	  In	  dit	  geval	  
rekenen	  meetkunde.	  Klik	  op	  de	  leerlijn	  die	  geopend	  dient	  te	  worden.	  
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Vervolgens	  dient	  de	  keuze	  gespecifieerd	  te	  worden	  in	  dit	  geval	  construeren.	  Het	  doel	  bij	  
deze	  activiteit	  (clicks)	  is,	  dat	  de	  leerlingen	  iets	  gaan	  bouwen	  in	  één	  kleur.	  Of	  zoals	  het	  
hier	  omschreven	  staat	  	  ‘het	  groepen	  van	  voorwerpen	  op	  1	  kenmerk’	  (de	  kleur	  die	  het	  kind	  
kiest).	  	  Dit	  past	  bij	  de	  DL	  van	  5	  maanden.	  Selecteer	  het	  doel	  en	  alle	  doelen	  die	  bij	  5	  
maanden	  onderwijs	  horen	  worden	  geselecteerd.	  Wellicht	  dat	  er	  meerdere	  doelen	  
gehaald	  worden	  maar	  die	  niet	  van	  	  te	  voren	  gepland	  zijn.	  Alle	  doelen	  die	  gekoppeld	  
worden	  aan	  de	  activiteit	  zijn	  blauw	  gekleurd.	  	  Klik	  op	  opslaan	  om	  de	  doelen	  op	  te	  slaan	  
bij	  de	  activiteit.  

	  
In	  het	  keuzebordscherm	  staat	  bij	  clicks	  nu	  de	  leerlijn	  construeren	  en	  de	  5	  van	  5	  
maanden	  onderwijs	  in	  de	  blauwe	  balk.	  
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4	   Activiteitensuggestie	  bij	  leerlijn	  
	  
Soms	  komt	  het	  voor	  dat	  het	  bedenken	  van	  een	  activiteit	  bij	  een	  doel	  moeilijk	  is.	  Hiervoor	  
is	  de	  knop	  activiteitsuggestie	  bij	  leerlijn	  ontwikkeld.	  Met	  behulp	  van	  deze	  knop	  worden	  
er	  lessuggesties	  gegeven	  bij	  de	  verschillende	  leerlijnen.	  	  	  
Dit	  kan	  bij	  een	  bestaand	  bord	  maar	  ook	  bij	  een	  nieuw	  bord.	  Klik	  zoals	  in	  de	  vorige	  
paragraaf	  op	  keuzeborden	  in	  het	  beginscherm,	  kies	  nieuw	  keuzebord	  of	  keuzebord	  
wijzigen.	  In	  het	  scherm	  staat	  een	  blauwe	  knop	  met	  daarin	  activiteitsuggestie	  bij	  leerlijn.	  
Met	  behulp	  van	  deze	  knop	  worden	  er	  lessuggesties	  gegeven	  bij	  de	  verschillende	  
leerlijnen.	  Klik	  op	  activiteitsuggestie	  bij	  leerlijn.	  
	  

	  
	  
Het	  scherm	  met	  de	  verschillende	  leerlijnen	  wordt	  geopend.	  

	  
In	  dit	  voorbeeld	  wordt	  er	  vanuit	  gegaan	  dat	  we	  met	  het	  leerdoel	  ‘kan	  zelf	  rijmwoord	  
bedenken	  bij	  trefwoord.’	  Klik	  hiervoor	  op	  de	  leerlijn	  taal,	  beginnende	  geletterdheid.	  	  
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De	  leerdoelen	  van	  taal	  worden	  onder	  elkaar	  weergegeven	  beginnend	  bij	  een	  lage	  DLE	  
oplopend	  naar	  een	  hoge	  DLE.	  Bij	  5	  maanden	  onderwijs	  staat	  het	  doel	  omschreven:	  ‘kan	  
zelf	  rijmwoord	  bedenken’	  	  en	  daarbij	  past	  het	  spel	  ‘luister	  goed’.	  	  Het	  is	  mogelijk	  om	  de	  
lessuggestie	  te	  openen	  om	  de	  handleiding	  te	  lezen	  of	  eventueel	  het	   spel	  te	  
bestellen,	  klik	  hiervoor	  op	  de	  link.	  
Om	  dit	  spel	  te	  voegen	  op	  het	  bord	  klik	  op	  het	  blauwe	  vakje	  met	  het	  
plusteken.	  	  
Het	  scherm	  blijft	  openstaan	  met	  de	  leerlijnen,	  mochten	  er	  nog	  meer	  lessuggesties	  
worden	  opgezocht.	  Om	  terug	  te	  keren	  naar	  het	  keuzebordscherm	  klik	  op	  het	  kruisje	  
rechts	  bovenin.	  	  
Op	  het	  bord	  staat	  nu	  de	  activiteit	  ‘luister	  goed’	  het	  aantal	  leerlingen	  is	  aan	  te	  passen	  
evenals	  de	  kaderkleur.	  In	  het	  blauw	  staat	  nu	  5	  (dle	  van	  5)	  met	  de	  leerlijn	  erachter.	  	  
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De	  voorbereidingen	  voor	  het	  gebruik	  van	  het	  LVS	  zijn	  gereed	  en	  zodra	  het	  bord	  geopend	  
wordt	  kunnen	  observaties	  verwerkt	  worden.	  	  
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5	   Observaties	  verwerken	  
	  
Er	  zijn	  3	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  observaties	  verwerkt	  kunnen	  worden.	  
	  

A. via	  een	  synchronisatie	  met	  een	  tablet	  (evt.	  een	  smart	  Phone).	  
B. Observaties	  verwerken	  door	  naar	  het	  scherm	  te	  lopen	  waar	  het	  Digikeuzebord	  

op	  draait.	  	  
C. na	  schooltijd,	  handmatig	  de	  vorderingen	  invoeren	  Deze	  optie	  kan	  ook	  gebruikt	  

worden	  voor	  de	  enkele	  momenten	  dat	  er	  vorderingen	  bij	  kinderen	  waargenomen	  
worden	  buiten	  het	  ‘arbeid	  naar	  keuze	  moment’.	  	  

	  
	  

A.	   Observaties	  verwerken	  op	  tablet	  
	  
Om	  met	  de	  tablet	  te	  kunnen	  registreren	  dient	  de	  volgende	  website	  ingevoerd	  te	  worden	  	  
http://m.digikeuzebord.nl	  
Deze	  link	  kan	  ook	  op	  het	  beginscherm	  geplaatst	  worden	  van	  de	  tablet,	  zodat	  de	  website	  
als	  app	  geopend	  kan	  worden.	  	  
	  

	  
	  
Klik	  op	  inloggen	  en	  voer	  	  de	  reguliere	  gebruikersnaam	  en	  wachtwoord	  in.	  
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Dan	  komt	  er	  in	  het	  scherm	  de	  leerlijnsessie	  tevoorschijn.	  Klik	  op	  leerlijnsessie	  om	  de	  
leerlijnensessie	  te	  openen.	  Alle	  activiteiten	  waaraan	  een	  doel	  gekoppeld	  is	  zullen	  te	  zien	  
zijn.	  	  
	  

	  
	  
In	  dit	  voorbeeld	  zijn	  er	  vrij	  veel	  activiteiten	  aan	  een	  doel	  gekoppeld	  maar	  dat	  betekent	  
niet	  dat	  dit	  in	  de	  praktijk	  ook	  zo	  zal	  zijn.	  Drie	  à	  vier	  activiteiten	  observeren	  zal	  in	  de	  
praktijk	  het	  meest	  werkbaar	  zijn,	  aangezien	  het	  proces	  observeren	  meer	  informatie	  
oplevert	  dan	  het	  eindproduct.	  
	  

	  
	  
Klik	  op	  de	  naam	  van	  een	  leerling,	  bijvoorbeeld	  Mohamed	  om	  leerlijn	  te	  openen	  die	  bij	  
mozaïek	  is	  ingesteld	  te	  zien.	  	  
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In	  dit	  overzicht	  is	  de	  naam	  van	  de	  leerling,	  de	  naam	  van	  de	  activiteit,	  en	  de	  leerlijn	  
zichtbaar.	  	  
Daaronder	  staat	  het	  aantal	  maanden	  onderwijs	  wat	  de	  leerling	  heeft	  gehad	  (15	  
maanden).	  	  De	  rode	  lijn	  geeft	  aan	  dat	  de	  ontwikkeling	  niet	  volgens	  	  zijn	  DL	  verloopt.	  	  
De	  leerling	  heeft	  de	  doelen	  van	  5	  maanden	  onderwijs	  behaald.	  Bij	  10	  maanden	  
onderwijs	  staat	  een	  rood	  vakje,	  dit	  geeft	  aan	  dat	  hij	  de	  vorige	  keer	  dat	  deze	  leerlijn	  
geobserveerd	  is,	  het	  doel	  ‘eenvoudige	  meetkundige	  patronen	  kunnen	  namaken’	  niet	  
behaald	  is.	  Bij	  dit	  doel	  is	  er	  een	  opmerking	  geplaatst.	  Dit	  is	  te	  zien	  aan	  de	  blauwe	  vakje	  
met	  puntjes.	  Om	  de	  opmerking	  te	  bekijken	  dient	  er	  op	  het	  blauwe	  vakje	  met	  de	  puntjes	  
geklikt	  te	  worden.	  
	  

	  
	  
Er	  komt	  dan	  een	  overzicht	  van	  de	  verschillende	  observaties	  van	  dit	  doel	  en	  de	  
opmerkingen	  die	  geplaatst	  zijn.	  Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  hier	  meteen	  weer	  een	  nieuwe	  
opmerking	  te	  plaatsen.	  Klik	  op	  opslaan	  om	  de	  opmerking	  op	  te	  slaan	  of	  klik	  op	  terug	  
om	  terug	  te	  keren	  naar	  het	  overzicht	  van	  Mohamed.	  
	  

	  	  
	  
Het	  doel	  ‘in	  eenvoudige	  patronen	  de	  regelmaat	  herkennen	  en	  kunnen	  voortzetten’	  is	  wel	  
behaald	  tijdens	  een	  vorige	  observatie,	  vandaar	  dat	  dit	  vakje	  groen	  is.	  
Tijdens	  deze	  activiteit	  is	  het	  doel:	  ‘eenvoudige	  opdrachten	  kunnen	  uitvoeren	  met	  zon	  en	  
schaduw’	  niet	  geobserveerd.	  Vandaar	  dat	  daar	  in	  het	  rood	  een	  kruis	  staat.	  Zo	  is	  het	  
duidelijk	  welk	  doel	  tijdens	  een	  vorige	  observatie	  niet	  gehaald	  is	  en	  welk	  doel	  deze	  keer	  
tijdens	  het	  observeren	  niet	  gehaald	  is.	  (Kruis	  of	  Vink	  geeft	  aan	  dat	  het	  doel	  vandaag	  
geobserveerd	  is.)	  Klik	  op	  het	  plusje	  om	  een	  opmerking	  te	  plaatsen.	  Vul	  het	  vak	  in	  en	  klik	  
op	  opslaan.	  De	  opmerking	  is	  nu	  verwerkt	  in	  het	  programma.	  
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B.	   Observaties	  direct	  op	  het	  bord	  verwerken	  
	  
Naast	  het	  direct	  verwerken	  van	  de	  observaties	  is	  het	  ook	  mogelijk	  de	  observaties	  te	  
verwerken	  op	  het	  bord	  zelf.	  	  
	  

	  
	  

Klik	  hiervoor	  op	  het	  knopje	   	  om	  de	  leerlijnmodule	  te	  openen.	  	  Er	  verschijnt	  een	  grote	  
gele	  balk	  onderin	  zodat	  het	  duidelijk	  is	  dat	  de	  leerlijnmodule	  geopend	  is.	  
In	  dit	  scherm	  is	  niet	  zichtbaar	  welke	  activiteiten	  aan	  de	  leerdoel	  gekoppeld	  zijn.	  Nu	  zijn	  
de	  oranje	  kaders	  verplichte	  taken	  waardoor	  ik	  weet	  dat	  er	  aan	  ‘begripverkenner	  ‘een	  
leerdoel	  gekoppeld	  is.	  	  
Klik	  op	  de	  naam	  van	  het	  kind	  in	  de	  activiteit.	  In	  dit	  geval	  Marco	  en	  de	  lijn	  van	  Marco	  zal	  
geopend	  worden.	  
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In	  dit	  overzicht	  is	  de	  naam	  van	  de	  leerling,	  de	  naam	  van	  de	  activiteit,	  en	  de	  leerlijn	  
zichtbaar.	  Daaronder	  staat	  het	  aantal	  maanden	  onderwijs	  wat	  de	  leerling	  heeft	  gehad	  
(17	  maanden).	  De	  blauwe	  lijn	  geeft	  aan	  dat	  de	  ontwikkeling	  volgens	  	  zijn	  DL	  verloopt.	  	  
Alle	  doelen	  t/m	  17	  maanden	  zijn	  geobserveerd	  en	  daarom	  zijn	  vakjes	  voor	  de	  doelen	  
groen.	  Stel	  dat	  Marco	  het	  doel	  ‘herkennen	  (passief)	  van	  meetkundige	  begrippen’	  niet	  goed	  
toepast,	  hij	  gebruikt	  de	  begrippen	  bijvoorbeeld	  door	  elkaar	  heen.	  Dan	  is	  het	  mogelijk	  om	  
het	  doel	  aan	  te	  vinken	  als	  niet	  behaald.	  Klik	  dan	  op	  het	  witte	  vakje	  en	  het	  vakje	  zal	  rood	  
worden	  met	  een	  kruis	  erin,	  zodat	  het	  duidelijk	  is	  dat	  het	  doel	  vandaag	  is	  geobserveerd.	  	  
	  

Op	  deze	  manier	  is	  het	  duidelijk	  welk	  doel	  in	  een	  vorige	  observatie	  niet	  gehaald	  is	  en	  
welk	  doel	  deze	  keer	  niet	  gehaald	  is.	  (Kruis	  of	  Vink	  geeft	  aan	  dat	  het	  doel	  vandaag	  
geobserveerd	  is.)	  
Het	  nadeel	  van	  deze	  manier	  van	  observeren	  (direct	  op	  het	  bord)	  is	  dat	  er	  geen	  
opmerkingen	  geplaatst	  kunnen	  worden.	  Dit	  is	  achteraf	  wel	  mogelijk	  maar	  niet	  op	  het	  
moment	  van	  observeren.	  Dit	  is	  wel	  mogelijk	  als,	  naast	  dat	  het	  digikeuzebord	  geopend	  is,	  
de	  website	  http://m.digikeuzebord.nl	  wordt	  geopend.	  Dan	  komt	  hetzelfde	  scherm	  als	  op	  
de	  tablet	  op	  de	  computer	  en	  daar	  zijn	  wel	  opmerkingen	  in	  te	  verwerken.	  
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C.	   Observaties	  achteraf	  invoeren	  
	  
Het	  is	  ook	  mogelijk	  om	  de	  observaties	  achteraf	  te	  verwerken.	  Dit	  kan	  op	  de	  tablet	  maar	  
dan	  dienen	  de	  kinderen	  weer	  in	  de	  activiteiten	  te	  staan.	  Dat	  zou	  betekenen	  het	  bord	  niet	  
afsluiten	  maar	  open	  laten	  staan.	  Of	  de	  kinderen	  opnieuw	  erin	  zetten.	  Hetzelfde	  geldt	  
voor	  het	  invoeren	  op	  de	  computer	  vanuit	  het	  digikeuzebord	  scherm.	  Mocht	  dit	  niet	  te	  de	  
voorkeuren	  behoren,	  dan	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  observaties	  te	  verwerken	  rechtstreeks	  
in	  de	  leerlijnen.	  Dit	  staat	  beschreven	  in	  hoofdstuk	  7	  paragraaf	  C	  bladzijde	  23.	  
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6	   Leerlijnoverzicht	  –	  groepsacties	  	  
	  
Zodra	  de	  startperiode	  bij	  de	  leerlingen	  is	  ingevuld	  is	  het	  mogelijk	  door	  middel	  van	  
groepsacties	  de	  leerlingen	  op	  een	  snelle	  manier	  de	  didactische	  leeftijdequivalent	  (DLE)	  
te	  geven	  passen	  bij	  zijn	  didactische	  leeftijd	  (DL).	  	  
	  
Klik	  op	  leerlijnen	  

	  
	  
	  
Nu	  is	  het	  leerlijnenoverzicht	  te	  zien.	  	  Klik	  op	  groepsacties	  om	  de	  DLE	  aan	  te	  passen.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
In	  dit	  scherm	  zie	  je	  de	  leerlingen	  en	  de	  leerlijnen.	  Naast	  de	  naam	  van	  het	  kind	  staat	  de	  
DL	  en	  daarna	  een	  leeg	  vakje.	  	  
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Door	  op	  het	  vakje	  te	  klikken	  kan	  er	  gekozen	  worden	  welke	  DLE	  bij	  de	  leerling	  past.	  Vaak	  
is	  dit	  in	  de	  buurt	  van	  de	  DL.	  Vervolgens	  krijgt	  de	  hele	  rij	  deze	  DLE.	  In	  de	  praktijk	  
ontwikkelt	  een	  kind	  zich	  niet	  gelijkmatig.	  Het	  is	  daarom	  ook	  mogelijk	  per	  leerling	  per	  
leerlijn	  dit	  specifiek	  aan	  te	  passen.	  Klik	  hiervoor	  bij	  de	  betreffende	  leerling	  en	  de	  leerlijn	  
op	  het	  vakje	  (waar	  al	  een	  getal	  kan	  staan).	  Naast	  het	  getal	  is	  een	  blauw	  pijltje	  naar	  
boven	  en	  onder	  komen	  te	  staan.	  	  
	  
	  	  

	  
	  
Door	  op	  het	  blauwe	  knopje	  te	  klikken,	  is	  het	  mogelijk	  de	  DLE	  aan	  te	  passen,	  in	  periodes	  
van	  5	  maanden.	  
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Zodra	  de	  gegevens	  globaal	  zijn	  ingevuld	  klik	  u	  onderaan	  de	  pagina	  op	  opslaan.	  
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7	   Leerlingoverzicht	  -‐	  portfolio	  
	  
In	  het	  leerlingoverzicht	  staan	  de	  gegevens	  van	  de	  leerlingen.	  Klik	  op	  leerlijnen	  in	  het	  
beginscherm.	  Dit	  is	  het	  groepsoverzicht	  van	  de	  leerlijnen.	  	  
	  

	  
	  
De	  blauwe	  lijnen	  geven	  aan	  dat	  de	  leerling	  de	  doelen	  gehaald	  t.a.v.	  de	  DLE.	  De	  groene	  lijn	  
geeft	  aan	  de	  dat	  leerling	  5	  maanden	  of	  meer	  op	  zijn	  DL	  voorloopt.	  De	  rode	  lijn	  geeft	  aan	  
de	  dat	  de	  leerling	  5	  maanden	  of	  meer	  achterloop	  t.a.v.	  de	  DLE.	  
In	  dit	  scherm	  zijn	  er	  veel	  mogelijkheden.	  
	  
A	  Leerlingoverzicht	  	  
B	  Specifieke	  leerlijn	  bekijken	  
C	  Aangeven	  of	  doelen	  behaald	  zijn	  of	  niet	  
D	  Observaties	  bekijken	  en	  opmerkingen	  in	  het	  portfolio	  plaatsen	  
E	  Portfolio	  downloaden	   	  
	  
Stapsgewijs	  worden	  de	  punten	  doorgenomen.	  
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A.	   	  Leerlingoverzicht	  	  
	  
Om	  het	  leerlingoverzicht	  te	  zien,	  klik	  op	  de	  naam	  van	  het	  kind	  (in	  dit	  geval	  Joke)	  en	  het	  
overzicht	  van	  de	  leerling	  wordt	  geopend.	  
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B.	   	  Specifieke	  leerlijn	  bekijken	  
	  
Door	  in	  het	  leerlingoverzicht	  op	  een	  leerlijn	  te	  klikken	  wordt	  deze	  specifieke	  leerlijn	  
geopend.	  	  Bijvoorbeeld	  op	  omgaan	  met	  hoeveelheden.	  

	  
De	  specifieke	  leerlijn	  wordt	  geopend	  (omgaan	  met	  hoeveelheden).	  
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In	  dit	  scherm	  is	  er	  ingezoomd	  op	  omgaan	  met	  hoeveelheden.	  De	  DL	  van	  Joke	  wordt	  
weergegeven	  door	  middel	  van	  het	  grijze	  vakje	  met	  het	  aantal	  maanden	  onderwijs	  erin.	  	  
De	  didactische	  leeftijd	  is	  ook	  hier	  zichtbaar	  van	  -‐5	  t/m	  30	  maanden	  onderwijs.	  De	  
ontwikkeling	  van	  Joke	  verloopt	  volgens	  de	  gestelde	  DLE.	  Op	  sommige	  gebieden	  loopt	  ze	  
zelfs	  voor	  op	  haar	  DLE	  (groen).	  	  
Vanuit	  dit	  scherm	  is	  het	  mogelijk	  om	  verschillende	  leerlijnen	  te	  openen	  door	  erop	  te	  
klikken.	  Alle	  leerlijnen	  zijn	  specifiek	  te	  openen.	  
	  

C.	   Aangeven	  of	  doelen	  behaald	  zijn	  of	  niet	  
	  
Binnen	  het	  	  leerling-‐leerlijnoverzicht	  is	  het	  mogelijk	  om	  aan	  te	  geven	  of	  doelen	  zijn	  
behaald.	  Naast	  de	  speel-‐werktijd	  wordt	  er	  nog	  veel	  meer	  geobserveerd.	  Het	  is	  mogelijk	  
om	  op	  elk	  moment	  observaties	  te	  verwerken	  in	  het	  programma.	  	  
In	  bovenstaande	  afbeelding	  staat	  bijvoorbeeld	  sociaal	  emotioneel.	  	  

	  
	  
Het	  is	  mogelijk	  om	  op	  een	  doel	  te	  klikken	  en	  deze	  vervolgens	  te	  beoordelen.	  
Bijvoorbeeld	  binnen	  de	  leerlijn	  sociaal	  emotioneel,	  sociaal	  gedrag.	  Joke	  loopt	  voor	  op	  
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haar	  DLE.	  Stel	  Joke	  heeft	  tijdens	  het	  buitenspelen	  samengespeeld	  met	  een	  ander	  kind.	  
Op	  het	  moment	  dat	  je	  dat	  in	  het	  programma	  wil	  ingeven,	  klik	  op	  het	  doel	  ‘	  kan	  met	  
andere	  kinderen	  samen	  spelen’.	  	  

Klik	  op	  het	  +	  om	  een	  nieuwe	  observatie	  te	  maken.	  	  
De	  datum	  wordt	  automatisch	  ingevoerd	  maar	  is	  te	  wijzigen.	  Vervolgens	  de	  status	  
aangeven	  er	  kan	  gekozen	  worden	  voor;	  gehaald,	  niet	  gehaald,	  onbekend.	  Daarna	  bij	  de	  
opmerkingen	  een	  opmerking	  plaatsen,	  dit	  is	  niet	  verplicht,	  dit	  geldt	  ook	  bij	  de	  activiteit,	  
dit	  kan	  ook	  leeg	  blijven.	  	  
	  

	  
Klik	  op	  opslaan	  de	  groene	  diskette	  om	  de	  gegevens	  op	  te	  slaan	  en	  op	  sluiten	  om	  dit	  
scherm	  te	  sluiten.	  
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	  In	  het	  leerling-‐leerlijnoverzicht	  is	  het	  geobserveerde	  doel	  groen	  geworden.	  
	  
	  

D.	   	  Observaties	  bekijken	  en	  opmerkingen	  in	  het	  portfolio	  plaatsen	  
De	  observatie	  die	  gemaakt	  zijn	  tijdens	  het	  spelen	  en	  werken	  of	  achteraf	  zijn	  terug	  te	  zien	  

in	  het	  leerlingoverzicht	  door	  op	  	   	  te	  klikken.	  Bij	  elke	  leerlijn	  staat	  een	  i.	  
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Vervolgens	  komt	  er	  onderstaand	  scherm	  in	  beeld.	  Als	  er	  tijdens	  het	  werken	  observaties	  
zijn	  getypt	  dan	  zijn	  die	  hier	  zichtbaar	  onder	  de	  specifieke	  leerlijn.	  De	  opmerkingen	  zijn	  
de	  opmerkingen	  die	  ouders	  te	  zien	  krijgen	  op	  het	  portfolio.	  
	  
	  

	  
De	  observatie	  die	  in	  de	  vorige	  paragraaf	  gemaakt	  was,	  is	  zichtbaar	  bij	  sociaal	  gedrag.	  
	  
In	  dit	  scherm	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  opmerkingen	  	  te	  plaatsen	  die	  zichtbaar	  zijn	  in	  het	  
portfolio.	  Klik	  hiervoor	  op	  	   De	  datum	  wordt	  automatisch	  ingevuld.	  	  	  
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Ook	  is	  het	  mogelijk	  om	  de	  opmerkingen	  te	  bewerken.	  Klik	  hiervoor	  	   	  	  	  op	  	  
	  

Klik	  op	  	   	  	  om	  de	  opmerkingen	  op	  te	  slaan.	  
	  
	  
Als	  de	  opmerking	  verkeerd	  is,	  is	  er	  ook	  de	  mogelijkheid	  de	  opmerking	  te	  verwijderen.	  

Klik	  dan	  op	  	  	   	  
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E.	   Portfolio	  downloaden	  
Om	  het	  portfolio	  te	  downloaden,	  klik	  op	  nu	  downloaden,	  het	  portfolio	  zal	  in	  PDF	  
worden	  geopend.	  	  

	  
	  
Het	  portfolio	  geeft	  alleen	  de	  observaties	  weer	  die	  bij	  opmerkingen	  getypt	  zijn.	  
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Het	  portfolio	  kan	  opgeslagen	  worden	  op	  elke	  computer	  of	  in	  elk	  programma.	  Het	  
portfolio	  wordt	  gedurende	  de	  kleuterperiode	  steeds	  verder	  aangevuld.	  Afhankelijk	  van	  
de	  startdatum	  school,	  zullen	  kinderen	  eind	  groep	  2	  de	  didactische	  leeftijd	  van	  15	  
maanden	  bereiken	  of	  van	  24	  maanden.	  De	  minimumdoelen	  van	  eind	  groep	  2	  zijn	  
daarom	  ook	  gesteld	  bij	  15	  maanden	  onderwijs.	  
	  
	  
	  
	  


