Welkom bij Schooltas!
In deze handleiding vind je simpele instructies om aan de slag te gaan met Schooltas.
Personaliseer je boeken in minder dan twee minuten!

Maak je account aan
Volg deze stappen om een account aan te maken
1. Download de gratis app van de App store of de Windows store of ga naar
mijn.schooltas.net
2. Geef je naam en je email-adres op
3. Check je email inbox voor je wachtwoord
4. Log in met je emailadres en je wachtwoord

Boeken toevoegen
Zodra je een account hebt aangemaakt wil je boeken
toevoegen. Om boeken toe te voegen heb je een bundel nodig.
Je kunt een bundel activeren met een bundelcode
Je kunt de bundelcode invoeren in het scherm “mijn bundels”
onder het instellingen menu
Om een bundel toe te voegen, voer je de persoonlijke
bundelcode in en kies je voor “voeg toe”. Je kunt ook een proefbundel activeren door te
kiezen voor “voeg een proefbundel toe”.

Bewerk je boeken
Selecteer een vak uit de linkerkolom om je boekenlijst te openen. Selecteer een boek uit de
lijst om deze te openen. Je kunt je boeken op twee manieren bewerken.
1: gebruik het tekst gereedschap om te schrijven op je boek
2: gebruik het tekengereedschap om te tekenen op je boek
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Voeg prikkers toe
Naast teksten en tekeningen kun je ook prikkers plaatsen op je boek met handige notities,
afbeeldingen en youtube filmpjes. Om prikkers te plaatsen hou je je vinger lang op een plek,
of je gebruikt je rechtermuisknop. Je notiteschrift en toetsenbord openen automatisch. Sla je
wijzigingen op en kies voor “opslaan” en je prikker is klaar!

Prikkers delen
Waarom zou je prikkers voor jezelf bewaren? In Schooltas kun je prikkers delen. Andere
gebruikers kunnen jouw prikker dan beoordelen met een “vind ik leuk”. Start met delen want
delen is het nieuwe hebben!
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Maak een klas aan
In Schooltas kunnen leraren ook klassen
aanmaken. Om een klas aan te maken kies je
de knop “voeg een klas toe” in de linker
onderhoek. Vul enkele gegevens in over je klas
en je krijgt een klascode. Geef deze klascode
aan je leerlingen zodat ze hem kunnen
invoeren in het scherm “klasgenoten”.
Makkelijk!

Interactie met je klas
Zodra je in een klas zit kun je allerlei dingen met je
klas doen. Docenten kunnen huiswerk nakijken van
hun leerlingen en interactieve woordwebs starten.
Om als docent huiswerk na te kijken klik je op de
knop “huiswerk nakijken” in een geopend boek. Om
een woordweb aan te maken houdt je je vinger lang
ingedrukt op het boek en kies je voor “woordweb”.
Alle deelnemers in de klas (docenten en leerlingen)
kunnen prikkers uitsluitend met elkaar delen. Om dit
te doen kies je in je prikker voor “delen met de klas”.

Bekijk je prestaties
Wil je weten hoe je presteert in Schooltas? Kies het
icoontje “prestaties” onderin het scherm van je vak.
Hier kun je zien hoeveel tijd je hebt besteed,
hoeveel teksten en tekeningen je hebt gemaakt en
hoeveel prikkers en notities je hebt gemaakt.
Docenten met een aangemaakte klas kunnen zien
hoe de klas gemiddeld presteert.
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