TIJDENS DE

LESLOZE WEKEN

1

2

INHOUDSTAFEL
1.

Hoe zet ik een taak klaar op Bingel? ........................................................................................................... 4

De taak aanmaken ................................................................................................................... 4
De taakgegevens invullen ........................................................................................................ 4
De taak samenstellen ............................................................................................................... 5
Een instructiefilmpje toevoegen aan een taak ......................................................................... 5
De taak klaarzetten op Bingel .................................................................................................. 5
2.

Hoe zet ik een taak klaar voor een (zorg)groep?........................................................................................ 6

Een zorggroep aanmaken ........................................................................................................ 6
Een taak geven aan een zorggroep ......................................................................................... 7
3.

Hoe gebruik ik de differentiatiemodule voor thuiswerk? .......................................................................... 8

Waar vind ik de differentiatiemodules op Bingel? .................................................................... 8
Een (digitale) oefenreeks samenstellen via de differentiatiemodule........................................ 9
4.

Hoe maak ik gebruik van het online leesaanbod? ................................................................................... 11

Wat is de digitale boekenkast? .............................................................................................. 11
Hoe stel ik de digitale boekenkast in voor de BiB-BoX? ........................................................ 12
5.

Hoe volg ik mijn leerlingen op tijdens het thuiswerk? ............................................................................ 13

Via de Bingel Raket leraren-app. ........................................................................................... 13
Via het dashboard in Bingel ................................................................................................... 14
6.

Nog vragen? ................................................................................................................................................ 16

3

1. HOE ZET IK EEN TAAK KLAAR OP BINGEL?
De taak aanmaken
•

Klik in het startscherm op de tegel "Eiland".
Je keert in Bingel altijd naar het startscherm terug door links bovenaan op

te klikken.

•

Je krijgt het scherm "Bingeltaken" te zien.

•

Klik rechts bovenaan op de groene knop "Een taak samenstellen" om een nieuwe taak te starten.

De taakgegevens invullen
•

Geef de taak een naam. Dat is de naam die de leerlingen zullen zien.

•

Duid aan voor wie de taak bedoeld is door de leerlingen te (de)selecteren (indien nodig).

•

Wil je de taak aan een andere klas of groep geven? Selecteer dan eerst via de filter links bovenaan
een andere klas of groep.

•

Geef de start‐ en einddatum op. Zo bepaal je wanneer de taak zichtbaar is voor de leerling(en) en
hoeveel tijd ze hebben om ze te af te werken.
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De taak samenstellen
•

Kies in de linkerkolom een leerjaar, een leermiddel en een hoofdstuk.

•

Voeg de gewenste oefenreeks(en) toe door op het plusje te klikken.
Klik op het icoontje met het oogje om de inhoud van de oefenreeks te bekijken.

•

Je ziet de oefenreeksen die je toegevoegd hebt rechts staan.
Je kunt een oefenreeks steeds verwijderen.

Een instructiefilmpje toevoegen aan een taak
•

Selecteer het leerjaar in de linkerkolom.

•

Kies Reken Maar! of TALENT als leermiddel en selecteer het hoofdstuk “Instructiefilmpjes”.

•

Voeg de gewenste instructiefilmpjes toe door op het plusje te klikken.
Klik op het icoon met het oogje om het instructiefilmpje eens te bekijken.

De taak klaarzetten op Bingel
•

Bevat de taak alle oefenreeksen die je wilt? Klik op de knop "Zet klaar op Bingel".

De taak is nu met succes samengesteld. De leerlingen ontvangen de taak automatisch op hun
startscherm. Door te klikken op de taak zien de leerlingen meteen de oefenreeksen die ze moeten maken.
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2. HOE ZET IK EEN TAAK KLAAR VOOR EEN (ZORG)GROEP?
Niet iedereen oefent op hetzelfde niveau. Het kan voor sommige leerlingen dan ook belangrijk zijn om het
oefenaanbod af te stemmen op hun specifieke noden. Wil je kinderen samenbrengen in een kleiner
groepje? Dat doe je met enkele klikken!

Een zorggroep aanmaken
•

Klik in het startscherm op de tegel "Beheer" en daarna op "Zorggroepen".

•

Klik op de groene knop rechts bovenaan om een nieuwe zorggroep aan te maken.

•

Geef de zorggroep een unieke naam. De leerlingen zien de naam van de zorggroep niet.

•

Selecteer links de leerlingen die je aan de zorggroep wilt toevoegen.
Voeg met

een leerling of volledige klas toe.

Je kunt leerlingen van verschillende klassen en leerjaren in dezelfde zorggroep samenbrengen.

•

Klik rechts bovenaan op "Opslaan" om de zorggroep aan te maken.
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Een taak geven aan een zorggroep
•

Klik in het startscherm op de tegel "Eiland".
Je keert in Bingel altijd naar het startscherm terug door links bovenaan op

te klikken.

•

Je krijgt het scherm "Bingeltaken" te zien.

•

Klik links bovenaan op de knop “Filter” om jouw aangemaakte zorggroep te selecteren.

•

Klik op “Klas” en selecteer jouw zorggroep uit het menu.

•

Klik rechts bovenaan op de groene knop "Een taak samenstellen" om een nieuwe taak te maken.
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3. HOE GEBRUIK IK DE DIFFERENTIATIEMODULE VOOR THUISWERK?
Met de differentiatiemodule stel je in enkele klikken oefenmaterialen samen op maat van élke leerling.
Je vindt hier een enorm aanbod aan afdrukbare en digitale oefenmaterialen. Zo stel je heel eenvoudig
een kant-en-klare gepersonaliseerde oefenbundel of Bingeloefening samen voor jouw leerling(en)!

Waar vind ik de differentiatiemodules op Bingel?
•

Klik in het startscherm op de tegel "Leermiddelen".
Je keert in Bingel altijd naar het startscherm terug door links bovenaan op

•

te klikken.

Je krijgt dan een overzicht te zien van de verschillende VAN IN-leermiddelen.
Klik op de cover van het leermiddel waarvan je de differentiatiemodule wilt gebruiken.

•

In de linkermenubalk krijg je een overzicht van de differentiatiemodules.

•

Via de bovenste knop (afbeelding: zorg bij elke les) vind je materialen die je tijdens de les kan inzetten.

•

Via de onderste knop (afbeelding: toetsen en zorg na elke toets) zet je de differentiatiemodule in tijdens
de evaluatiefase.

Er zijn differentiatiemodules beschikbaar voor de volgende leermiddelen:
Reken Maar!

ik lees met hup en aap

Rekensprong Plus

TALENT

Nieuwe Pluspunt

Tijd voor Taal accent – Taal en Spelling
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Een (digitale) oefenreeks samenstellen via de differentiatiemodule.
•

Open het leermiddel (m.b.v. vorig stappenplan) waarvan je de materialen wilt gebruiken.

•

In de linkermenubalk krijg je een overzicht van alle beschikbare digitale materialen, waaronder
de differentiatiemodules. Klik op de eerste knop. (onderstaand voorbeeld: zorg bij elke les)

•

Klik op het gewenste hoofdstuk (blok, sprong, thema) waarvan je de materialen wil gebruiken.

Afhankelijk van het leermiddel zijn de oefeningen onderverdeeld per type: remediëring, verrijking, zorg ...

•

Gebruik de filterknop om snel en handig te zien welk oefenreeksen digitaal en/of op papier
beschikbaar zijn.

•

Voeg de gewenste oefenreeks(en) toe.
Klik op het icoontje met het oogje (digitale oefeningen) of het blaadje (afdrukbare werkbladen) om
de inhoud van de oefenreeks te bekijken.

9

•

Via de knoppen rechts bovenaan kies je zelf hoe de geselecteerde oefenreeksen aanbiedt
o

Zet klaar op Bingel: Voor elke geselecteerde leerling wordt automatisch een kant-enklare gedifferentieerde digitale taak samengesteld. Je kunt de naam van de taak, de
begin- en einddatum aanpassen.

o

Druk

selectie

af:

Je

kunt

voor

elke

geselecteerde

leerling

een

kant-en-

klare gedifferentieerde bundel met oefeningen afdrukken (Pdf-bestand), met of zonder
individuele correctiesleutel.
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4. HOE MAAK IK GEBRUIK VAN HET ONLINE LEESAANBOD?
Wat is de digitale boekenkast?
•

Als leraar kan je via het Eiland de Digitale boekenkast gebruiken en personaliseren. De leerlingen
vinden het icoontje van de Digitale boekenkast op hun Bingel startscherm terug.

•

Het scherm van de Digitale boekenkast voor de leerlingen:

•

Elke leerling vindt hier leuke boeken aangepast aan zijn of haar interesses en leesniveau.
o

Een brede waaier aan thema's, met oog voor de diversiteit in de samenleving.

o

Boeken die best aansluiten op het leesniveau v.h. kind staan bovenaan in de boekenkast.

o

Kinderen kunnen elk boek evalueren en de "sterren'" van andere lezers bekijken.

o

Via een handige zoekfunctie kunnen kinderen zoeken op titel of thema.

Je kunt de bijbehorende oefenreeksen bij een boekje klaarzetten als Bingeltaak.
Zo geef je elk kind een leessuggestie op maat.
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Hoe stel ik de digitale boekenkast in voor de BiB-BoX?
•

Klik in het startscherm op de tegel "Eiland".
Je keert in Bingel altijd naar het startscherm terug door links bovenaan op

•

Klik op het onderdeel “Boekenkast” in het menu.

•

Maak een keuze uit de oude AVI-aanduiding of de nieuwe AVI-aanduiding.

•

Stel de boekenkast in:

te klikken.

Duid per leerling het juiste AVI-niveau aan.

Met de aankruisvakjes kies je of de boekenkast zichtbaar is voor de leerling.
Duid onder “zichtbaar” aan of het AVI-niveau zichtbaar is voor de leerling.
Duid onder “leesondersteuning” aan of de leerling leesondersteuning kan gebruiken.

•

Klik op de knop “Opslaan” om je instellingen te bewaren.

De boekenkast is met succes ingesteld. De leerlingen ontvangen automatisch boekjes op hun leesniveau.
Door de boekenkast te openen, zien leerlingen meteen de boekjes die ze kunnen lezen.

Je vindt een handig overzicht van alle boxen bij de downloads op Bingel.
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5. HOE VOLG IK MIJN LEERLINGEN OP TIJDENS HET THUISWERK?
Via de Bingel Raket leraren-app.
De Bingel Raket leraren-app toont de vorderingen van je leerlingen op een slimme manier. Je krijgt
meteen inzicht en overzicht.

De app is gratis downloadbaar en beschikbaar in alle stores.

•

Na inloggen zie je op het startscherm hoeveel antwoorden meteen juist of fout waren. Je ziet ook
hoeveel vragen correct beantwoord werden na feedback en bij een tweede poging.

•

Onder “Leerlingen” zie je welke leerlingen écht jouw hulp nodig hebben en welke leerlingen
probleemloos zelfstandig op hun eigen niveau en tempo verder kunnen werken.

Je kunt de vorderingen realtime opvolgen of een bepaalde tijdsperiode selecteren.
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•

Via de knop “Oefeningen” zie je welke oefenreeksen op Bingel en via Bingel Raket gemaakt
werden.

Je ziet de score en je kunt de antwoorden in detail bekijken.

Met één klik kun je een oefenreeks als Bingel Raket-taak naar een leerling sturen!

Via het dashboard in Bingel
Het dashboard is je persoonlijke pagina met je leerlingen, hun leeractiviteiten en je favoriete tools.
Vanuit de leeractiviteiten volg je in één oogopslag de voortgang van je leerlingen
•

Klik in het startscherm op de tegel "Dashboard".
Je keert in Bingel altijd naar het startscherm terug door links bovenaan op

•

te klikken.

Klik op de tab “Leeractiviteiten”.
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•

•

Elke cirkel biedt kant-en-klare antwoorden:
o

Hoeveel taken heb je al gegeven? Welke leergebieden kwamen vooral aan bod?

o

Hoeveel oefeningen zijn er al gemaakt? Hoeveel via een taak? Hoeveel door vrij oefenen?

o

Welke zijn de oefenreeksen met de zwakste score?

o

Welke zijn de oefenreeksen met de hoogste score?

o

Wordt er vooral binnen of buiten de schooluren geoefend?

o

Hoeveel wordt er gedifferentieerd met de differentiatiemodules?

Klik op de cirkel om resultaten te bekijken:
o

Binnenkant van de cirkel: ga meteen naar de resultatenpagina en krijg de details te zien.

o

Buitencirkels: geven telkens een label met een verhouding weer. Ook hierop kun je
doorklikken om meer details te zien.

Gebruik de filter (links bovenaan het scherm) om de inzichten en overzichten te filteren op individueel,
groeps-, klas- of schoolniveau. Je kunt ook de leerlingen en de periode aanpassen.
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6. NOG VRAGEN?
Door op de “Help”-knop te drukken, kom je terecht op onze Helpsite.
Hier hebben wij alle vragen en stappenplannen verzameld.
Je kan gericht naar het antwoord op jouw vraag zoeken door:
•

een zoekterm in te vullen;

•

de categorieën te gebruiken.

Nog steeds geen antwoord op jouw vraag? Stuur gerust een mailtje naar bingel@vanin.be !
Wij helpen jou graag verder!
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Op maat van jouw onderwijs!

