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Inloggen voor de eerste keer
Nadat de betaling voldaan is, krijgt u opnieuw een e-mail, deze keer met de
logingegevens.
Nu kan u aan de slag in het ontwikkelingslab.
Onderaan deze mail kan u rechtstreeks naar de aanmeldingspagina van het
ontwikkelingslab gaan.
Eerst uw gebruikersnaam: e-mailadres en dan uw wachtwoord invullen:
Dit wachtwoord kopieert u best vanuit deze e-mail zodat het zeker juist is.
Als u bent ingelogd zit u altijd eerst onze nieuwsflash:
Hier plaatsen we steeds de laatste updates en weetjes ivm het ontwikkelingslab.
Je kan alle nieuwsflashes teruglezen onder de groene knop ‘nieuws’ rechts bovenaan.

Best toch eerst even naar de knop “mijn gegevens” (rechts bovenaan uw scherm) gaan.

Hier kan u uw wachtwoord wijzigen
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Klik op knop “wijzig wachtwoord”, kies zelf uw nieuw wachtwoord en klik op de knop
“wijzig”

Aanmaken van gebruikers & hoofdgebruikers
U bevindt zich in het ontwikkelingslab. U heeft zich dus ingelogd met de inloggegevens die
u via e-mail van ons hebt ontvangen. (inloggegevens hoofduser)
Nu gaan we eerst gebruikers en hoofdgebruikers aanmaken.
We klikken op de blauwe knop rechts bovenaan “mijn gegevens”.

We gaan verder naar de knop “gebruikers” en gaan een gebruiker of hoofdgebruiker
toevoegen.
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Op deze manier kan je alle gebruikers en hoofdgebruikers toevoegen.
Via de onderste knop kan je het “type user” kiezen of wijzigen, en kan je van een
gebruiker een hoofdgebruiker maken.
Let op: Je kan maximum 7 hoofdgebruikers aanmaken.
Een toegevoegde hoofdgebruiker/gebruiker ontvangt een e-mail met zijn of haar
inloggegevens.
Als hoofduser en hoofdgebruiker kan u alle groepen aanmaken en kinderen
toevoegen.
Hoofdgebruiker: personen van de school die alle groepen en kinderen kunnen bekijken
en er ook gegevens aan kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld: zorgleerkrachten en
bewegingsleerkrachten.
Gebruiker: een juf die met deze inloggegevens enkel haar klas en kinderen kan
toevoegen

Aanmaken van groepen en kinderen
U bevindt zich in het ontwikkelingslab.
U heeft zich nu ingelogd met de inloggegevens van de gebruiker of
hoofdgebruiker!
We gaan nu groepen aanmaken en kinderen toevoegen.
We klikken op de blauwe knop rechts bovenaan “mijn gegevens”.

We gaan verder naar de knop “groepen”.
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En maken een groep aan.

Je geeft zelf een naam aan de groep: vb. 1ste leerjaar
Als je als hoofdgebruiker een groep aanmaakt, dien je deze te koppelen aan een gebruiker
(juf of meester).
Klik op ‘opslaan’
Als hoofdgebruiker kan je alle groepen aanmaken, koppelen aan een gebruiker en
kinderen toevoegen.
Scholen die al lid zijn en klassen in zijn geheel willen verplaatsen naar een hogere groep.
Via de knop ‘verplaatsen’ bovenaan de lijst met kinderen, kan je kinderen in ‘bul’
verplaatsen naar een andere groep. Je dient de kinderen die samen van klas moeten
veranderen aan te vinken (voor de naam) en dan onderaan de lijst te verplaatsen naar
andere groep/ klas.
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Met de groene knop ‘toegang’ kan je meerdere gebruikers koppelen aan een groep.
Zo kan je bijvoorbeeld een zorg juf die enkel bij de kleuters komt, koppelen aan alle
kleuterklassen.
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Vervolgens gaan we kinderen toevoegen.

Vul de gegevens van het kind in en plaats het kind in de juiste groep.
Klik op ‘opslaan’
Zo kan u meerdere groepen aanmaken en kinderen toevoegen.
Dit dien je eerst je te doen vooraleer je gegevens van kinderen kan ingeven en bewaren.

Uitleg lab & labanalyse
U bevindt zich in het ontwikkelingslab.
U heeft zich ingelogd met de logingegevens van de gebruiker.
Hier ziet u heel veel flesjes en 2 grote pijlen. Achter al deze flesjes en pijlen zit
belangrijke informatie.
De vaardigheden die u in de flesjes terugvindt zijn allemaal vaardigheden die kinderen
spelenderwijs dienen te ontwikkelen om de weg naar schoolrijpheid af te leggen.
Wij klikken even op het flesje “tast”.
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Hier ziet u 4 grote afbeeldingen. Onder het vraagteken vindt u de uitleg, wat is het
zintuig tast? Waarom is dat zo belangrijk? En wat als dit niet zo goed ontwikkeld wordt.
Onder het icoontje van de agenda (rechts) vindt u de ontwikkelingsdoelen terug die bij
dat flesje passen (3 onderwijsnetten en concordanties)

We gaan nu terug naar ‘tast’ en we klikken op de afbeelding “experimenten”
Hier vindt u meerdere experimenten, onderverdeeld per leeftijd, waarmee u het zintuig
‘tast’ kan observeren en opslaan.
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We geven een voorbeeld:
We gaan Thomas Bodymap observeren.
Je dient het kind dat je gaat observeren bovenaan in de balk aan te klikken.
Thomas is 5 jaar. We bekijken de experimenten 4 tot 5 jaar.

Op de pagina van de experimenten, kan je alle experimenten bekijken en lezen
maar hier kan je geen scores aanduiden! Je kan enkel via de groene knop
“invoeren resultaten” scores invoeren.
Op deze manier kan je vlot en hele klas screenen, je dient enkel bovenaan even
een ander kind aan te klikken.
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De score in voeren doe je als volgt:
Bij het experiment ‘voelen’ lukt het voor Thomas niet altijd even goed. U klikt dan op het
bolletje onder ‘af en toe’, dat oranje kleurt.
Onderaan is er ruimte om wat extra commentaar toe te voegen indien je dat wenst.
Indien je deze commentaar graag opneemt in de afdruk labanalyse (naar de ouders) dan
kan je in de balk onderaan ‘ja’ aanduiden.
Vergeet niet op ‘opslaan’ te klikken!
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Dit experiment gaan we opslaan. (klikken op opslaan).
Na opslaan, kom je opnieuw op het werkdocument terecht, je kan dan een ander kind
van de klas aanklikken en op deze manier de resultaten en commentaren van een hele
klas snel invoeren.
Als je klikt op ‘opslaan en sluiten’ kom je terecht op de pagina van experimenten.
Je kan ook de resultaten van een klasgroep digitaal invoeren of een klaslijst met
experiment afdrukken om op verplaatsing manueel in te vullen.
Klik op de groene knop ‘groepslijst experiment’.

Hier kan je een groep aanduiden, eventueel kinderen aanduiden (of ineens alle kinderen
van de klasgroep) + een experiment.
Hiervan wordt dan een overzicht gemaakt om manueel of digitaal in te vullen.
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Manuele versie:

Digitale versie: deze kan je rechtstreeks invoeren via iPad of tablet.
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Indien je een overzicht van je klas wil bekijken rond een bepaald experiment, dan kan
dat ook via deze groepslijst. Als je al de resultaten hebt ingevoerd dan komen deze
tevoorschijn in de lijst aan de hand van een gekleurd flesje: resultaat.
Zo heb je een globaal overzicht van de ontwikkelingssituatie van je klas in deze bepaalde
vaardigheid.
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Klik onderaan nu even terug naar ‘terug naar experimenten’
We gaan nu even kijken naar de opgeslagen gegevens in de labanalyse. (klik linksboven
bij de groene balken op’ bekijk de labanalyse’

Hier komen al de uitgevoerde experimenten tevoorschijn, gekoppeld aan de
observatiedatum.
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Onder de uitgevoerde experimenten heeft u de mogelijkheid om zelf een ‘globale
evaluatie’ neer te schrijven.
Het ‘intern verslag’ dient vooral om opmerkingen die je enkel voor jezelf wil houden
neer te schrijven.

En nu willen we Thomas begeleiden en gerichte speelformules voorstellen.
U kan in de labanalyse op het flesje klikken van het experiment, en zo kom je
automatisch op de juiste pagina van de speelformules.
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Hier vindt u tientallen speelformules, onderverdeeld per leeftijd, die het zintuig tast
spelenderwijs stimuleren.
U klikt bovenaan op de knop van de leeftijd van het kind, en zo komt u ineens terecht bij
de juiste speelformules.

Thomas is nog altijd 5 jaar.
We vinken enkele speelformules aan die we mee in de labanalyse van Thomas willen
plaatsen. (we vinken deze speelformules aan en drukken op opslaan)
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We bekijken terug de labanalyse.
Onderaan is er ook nog een vak waar je nog extra speeltips kan invoegen.
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Deze wordt zo bewaard, maar kan ook afgedrukt worden (klikken op afdrukken)
U kan de labanalyses ook bewaren in een mapje op uw computer.

Voor het afdrukken van de labanalyse heeft u de mogelijkheid om het gehele verslag af
te drukken of apart experimenten/globale evaluatie/voorgestelde speelformules.

In de printversie van de labanalyse zal u merken dat de uitleg van het experiment niet
mee vermeld staat.
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De gegevens van de kinderen worden bewaard gedurende 10 jaar.
De uitgevoerde observaties worden volgens observatiedatum gekoppeld aan eerdere
observaties (zelfde flesjes) zodat de evolutie duidelijk zichtbaar is.
De laatste observaties staat steeds bovenaan en geeft de kleur aan het flesje.
Bovenaan de pagina van de labanalyse ziet u twee kadertje met een datum.
De laatste kader geeft de datum van ‘vandaag’ weer. De eerste datum is de datum die u
zelf kan aanpassen om zo de tijdspannen van zichtbare resultaten weer te geven.
Als u bvb enkel de resultaten wil weergeven van dit schooljaar dan plaatst u daar 1-09-…
Indien u nog veel vroegere resultaten wil zien kan u een vroegere datum plaatsen.
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Uitleg extra knoppen
U bevindt zich in het ontwikkelingslab.
We gaan terug naar de blauwe knoppen bovenaan.
We klikken eerst op de knop “Hoe problemen voorkomen’

Hier ziet u een knop ‘actieplan’. Dit actieplan helpt om preventief in de kleuterschool aan
de slag te gaan. Stap voor stap naar een bewegingsschool.
De tweede knop is ‘Hoe problemen aanpakken?’
Hier kan je via de zoekknop het ontwikkelingsspoor zoeken voor een bepaald probleem.
Je geeft een kernwoord in en klikt op zoeken: vb schrijven, concentreren, pengreep, enz.

En dan komen we aan de knop “vraag het aan Ann & Liesbeth”
Als u specifieke vragen hebt over de ontwikkeling of begeleiding van een kinddie je nog
niet terugvindt, dan kan u die rechtstreeks aan ons stellen.
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Verder zien we de knop “extra aanbod”.
Achter deze knop ziet u een uitgebreid aanbod aan extra activiteiten, dat afhankelijk van
uw toegangspasje. Hier ziet u het aanbod van de school.
Achter de knop observatieplan vindt u een leidraad om te starten met screening van
kinderen.
Achter de knop extra informatie vindt u heel veel extra documenten. Dit wordt steeds
aangevuld.
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Als laatste gaan we naar de blauwe kleinere knop bovenaan, “nieuws”. Hier komen alle
berichten terecht die je hebt gelezen op de nieuwsflash (eerste pagina)

Heb je als school nog extra tips voor het Ontwikkelingslab beter te maken, geef
maar door!

Veel succes!
Ann & Liesbeth
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