Handelingswijzer

De lessen
Planning per week

Doelen voor een heel jaar

Een bladwijzer op de week waar je bent.
Je kunt de les bekijken.
Dit is de eerstvolgende les.
Doelnummer
Snappet volgt 3 leerroutes die door SLO zijn ontwikkeld.
De letters achter de nummers betekenen het volgende:
A= Doelen die vallen onder leerroute 3
B= Doelen die vallen onder leerroute 2
C= Doelen die vallen onder leerroute 1 en 1F

D= Doelen die vallen onder leerroute 1S
E= Extra doelen (voor de betere rekenaars)
Bladwijzer
Aan dit doel is gewerkt. Er is 1 leerling die is vastgelopen op dit
doel of is niet gestart.
80% van de groep heeft het streefdoel behaald, 3 leerlingen
niet.
Door hierop te klikken kun je bekijken hoe de leerlingen de les
hebben gemaakt.

De rekenles:

Werkpakketten klaarzetten
Per leerling

Per leerdoel

Zet de werkpakketten klaar zodra je de weektaak gemaakt hebt.
Zet in ieder geval de doelen van die week klaar.
Maximaal 10 werkpakketten per week.
De leerling is gegroeid op dit doel.
De leerling heeft nog geen 25 opgaven op dit doel gemaakt.
De leerling loopt vast op dit doel en heeft extra instructie nodig.

De leerling heeft het doel behaald.
De leerling heeft nog niet genoeg opgaven gemaakt op dit doel.
De leerling loopt vast op dit doel of heeft geen opgaven meer.
Je kunt voor de hele klas het
leerdoel klaarzetten.
Je kunt per leerling doelen
klaarzetten.

Als je op automatische update klikt krijg je twee keuzes:

Je kunt in 1x een update doen, dan druk je op de rode knop.
Je kunt het ook handmatig doen. Je klikt dan op details en bekijkt welke
leerdoelen worden verwijderd of toegevoegd.

Als je op het poppetje klikt kun je zien om welke kinderen het gaat. Door op
het rode kruisje te klikken verwijder je dat doel voor deze leerling.

Leerlingen volgen
Je kunt leerlingen direct volgen. Met deze tab laat
hij de scores van de afgelopen vijf minuten zien
voor alle vakken

Je kunt de scores van de leerlingen steeds terugzien
om te analyseren.

Je kunt de scores ook per les analyseren.

= les
= werkpakket
= plusopdracht

De hele groep
per vak

Per leerling
alle vakken

Klik je op naam leerling
dan kun je de namen op alfabetische
volgorde zettten.
Het hele rapport van
de leerling
Klik je op vaardigheid dan kun je
de leerlingen bekijken op de niveau’s
Niveau’s die er zijn:

I
II
III
IV
V

ver bovengemiddeld
bovengemiddeld
gemiddeld
ondergemiddeld
ver ondergemiddeld

De knop details onder vaardigheid:
Geeft subdomeinen per vak aan.

Geeft een grafiek per subdoel aan.
Geeft per subdoel de leerdoelen aan

De knop details onder extra instructies geeft aan welke extra instructies de
leerling heeft gekregen.
De knop details onder vaardigheidsgroei geeft de hele grafiek weer vanaf
groep 4. De zwarte stip is de huidige vaardigheid. De witte stip geeft het
streefniveau aan. Deze mag je handmatig veranderen. Het advies is om het
streefniveau niet hoger dan 10% van de huidige vaardigheid te zetten.
Met de knop details onder werkpakket kun je de werkpakketten controleren
en updaten.
Met de knop details onder leerdoelen kun je zien welke leerdoelen behaald
zijn per leerling per vak.

