Stap-voor-stap handleiding
Rondleiding leerlingenportal
Inleiding
In deze uitleg maak je kennis met de online leeromgeving van je vak. Deze
handleiding laat stap voor stap de belangrijkste onderdelen en functies zien. In
deze uitleg zie je de methode Stepping Stone. Bij andere methodes werkt het
hetzelfde.

Inloggen met je account
 Stap 1.
Wij gaan ervan uit dat je al een keer
ingelogd bent geweest en jouw
keuzes, zoals ‘boeken’ en ‘klas’ al
hebt gemaakt.
Als dit niet zo is, ga dan eerst de film
of handleiding over eerste gebruik.

 Stap 2.
Dit is het hoofdmenu van de digitale
leeromgeving van jouw vak.
Voor hulp klik je boven in beeld op
‘ondersteuning’.
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Onder ‘instellingen’ kun je je
gegevens aanpassen.
Je kunt nu kiezen tussen Boek en
Uitleg en Opdrachten.

 Stap 3.
Bij sommige vakken zie je hier ook de
knoppen slim stampen en
oefentoetsen. Als je die knoppen niet
ziet, dan hoort dat niet bij jouw vak.
Klik op ‘Boek en Uitleg’ om naar je
digitale boek te gaan.
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 Stap 4.
Aan de linkerkant van het scherm
staat een toolbar: waarmee je
bijvoorbeeld kunt inzoomen.

Kies bovenin het juiste hoofdstuk of

de juiste paragraaf.
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Onderin kan je met de pijltjes door
het boek bladeren.

Klik op ‘Uitleg en bronnen’ voor
extra materiaal per bladzijde.

Klik op ‘Bijbehorende boeken’ om
naar een ander boek te gaan.
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 Stap 5.
Klik onder in beeld op ‘Opdrachten
maken’ om naar de bijbehorende
opdrachten te gaan.

In de rechter kolom zie je of je
opdracht klaar is, of je die ingeleverd
hebt, wat je score is en hoe lang je er
mee bezig bent geweest.

 Stap 6.
Terug naar het hoofdmenu.
Je kunt ook rechtstreeks vanuit het
startscherm naar de opdrachten
gaan.

Onder ‘taken’ zie je het huiswerk dat
is klaargezet door je docent.
Klik op de taak om de opdracht te
maken.
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Aan de rechterkant zie je allerlei
extra’s. Dit kan er per vak anders
uitzien.

Je bent nu klaar om aan de slag te
gaan. Veel succes.

Vragen en ondersteuning
Voor vragen en ondersteuning kunt u terecht op www.mijnnoordhoff.nl of neem
contact op met onze klantenservice.

Pagina 6 van 6

