Hands-on workshop Idyia
Deze hans-on hoort bij testversie 2020

Vooraf
Voordat je begint met deze workshop zijn er een aantal aandachtspunten die van belang zijn voor
een goed gebruik van deze hands-on
In de handleiding wordt met een aantal kleuren gewerkt

Kleur
Zwarte kleur
Blauwe kleur
Rode kleur
Groene kleur

Reden
Uitleg
Een uit te voeren actie
Aandachtspunt
Aanduiding dat er in de browser naar een ander tabblad
gegaan moet worden.

In Idyia leerkrachtdeel is er aan de rechterkant een menu dat altijd beschikbaar is.

De knoppen spreken voor zich. We vragen aandacht voor de knop Meld verbeterpunt. Hiermee kun
je eventuele storingen doorgeven.

Cache
Aangezien webbrowsers pagina’s opslaan om deze zo snel weer te kunnen laden, kan het zijn dat
oude pagina’s van Idyia in het geheugen van de webbrowser zitten. Hierdoor kan het lijken alsof er
problemen zijn, terwijl deze al lang opgelost zijn.

<Open de browser (Chrome)>
<Klik op de drie puntje boven in de hoek>
<Klik op geschiedenis>
<Schuif de muis naar geschiedenis aan de linkerkant en klik>
<Klik op browsegegevens wissen>

Bovenaan kun je kiezen van welke periode je gaat wissen.

<Kies daar vanaf het eerste gebruik.>
<Klik op Browsegegevens wissen>
Daarna ben je klaar om met de hands-on te beginnen.
Succes

Starten met Idyia
Deze Hands-on begint met het leerkrachtdeel van Idyia. De site is te vinden op:

Https://leerkracht.idyia.nl
Op deze site kun je inloggen met de volgende gegevens:
Inlognaam: tamarahi
wachtwoord: IDWelkom
Je komt daarna in de hoofdpagina van Idyia.
Hoofdpagina

Dit is de leerkrachtomgeving. Je komt direct in de planningspagina. Op deze pagina kun je de
weekprogramma’s volledig plannen.
Alle pagina’s binnen de leerkrachtomgeving bestaan uit twee. Aan de linkerkant vind je altijd het
menu. Hierin zitten alle belangrijke functies van die pagina. In het midden staat de noodzakelijke
informatie
Topmenu
waarin de hoofdopties beschikbaar zijn. Door te klikken wordt het menu-item dat gekozen is groen.
Menu linkerkant
Dit menu bevat altijd het onderdeel actie. Hiermee kun je nieuwe zaken
toevoegen of bepaalde snelle acties uitvoeren
Vaak zijn er daarnaast pagina specifieke opties zoals sorteer en
zoekmogelijkheden en de mogelijkheid om overzichten te genereren.
Als er een groene knop onder een onderdeel van dit menu staat, dan kun je
een aantal zoek of selecteer waardes ingeven waarna het drukken op de
knop zorgt dat het uitgevoerd wordt.

Zoals je ziet is het op dit moment mogelijk om drie niveaus te kiezen met de groene knoppen
bovenaan.

Voordat je dus kunt beginnen is het verstandig om eerst niveaus toe te wijzen aan leerlingen.

<Klik op Leerling niveau bovenin het menu>
Leerlingniveau instellen

Je kunt hier per leerling aangeven in welk niveau van een bepaald vakgebied de leerling zit binnen je
klas. Zoals je ziet is er een hele lijst met vakgebieden. Deze kunnen voor de school ingesteld worden.
Het kan er dus heel anders uitzien.

<Pas bij een aantal leerlingen het niveau aan>
<Klik op Invoer in het topmenu>
Invoer

Je krijgt bovenstaande scherm weer te zien. Je plant op dit moment voor niveau 1. Je kunt echter ook
niveau 2 of 3 kiezen.

Aan de linkerkant is de week en het jaartal al aangepast op de huidige week en dag. De groep is
ingesteld op basis van de groep waaraan jij les geeft (volgens het programma). Je kunt ook de lessen
van de hele week zien, door bij dag voor hele week te kiezen. Nu zie je de lessen van donderdag.
Voor methodes die al in Idyia opgenomen zijn is het mogelijk om automatisch te plannen op basis
van de lessen die al door de leerling gemaakt zijn.

<Klik op plan lessen>

In bovenstaande scherm is zowel taal, spelling als rekenen te plannen voor de drie niveaus. Je kunt
ook de startdag en het aantal dagen bepalen waarvoor je een dagprogramma wil kunnen maken.
Voor de demo zijn deze waarden vastgezet (3 niveaus en 5 dagen max plannen).
Er is één optie dat wat meer uitleg nodig heeft:

Door per dag te plannen zullen bij de leerling de lessen gepland worden zoals de methode aangeeft,
waarbij het programma aangeeft welke les op welke dag gedaan moet worden. Kies je voor de optie
vrij, dan zal in het leerlingdeel de leerling zelf de les kunnen plannen.

<Pas het aantal dagen aan naar 1>
<Klik op Plan>
In het dagprogramma zullen nu lessen verschijnen van een standaardmethode die in onze demo zit.
Dit zou de methode kunnen zijn die jullie gebruiken op school.

Aangezien we hebben aangegeven dat per dag de planning gezet moest worden, zie je de huidige dag
verschijnen. Daarnaast is de standaardlestijd aan de les gehangen. Je kunt dit aanpassen door op de
betreffende leslijn in de juiste kolom te klikken. Bijvoorbeeld bij instructie

<Klik op 30 en verander dit in een andere tijdsduur>
<Klik op dezelfde lijn op nakijken en kies zelf nakijken>
<Klik op de titel van 1 van de lessen>

Je krijgt bovenstaande scherm. Hier kun je zaken aanpassen. Als lesdetails aangepast wordt, zal deze
tekst in het dagprogramma verschijnen als titel van de les. Je kunt de tijd aanpassen (wanneer moet
de les gemaakt worden) en de duur (hoeveel tijd kost een les).
Een belangrijke optie is “Plan vanaf deze les”. Dit doe je eenmalig voor een niveau, tenzij je een
aantal lessen over wil slaan. Je kiest dan de nieuwe startles en vanaf daar gaat het programma verder
met het plannen van de lessen.

<Klik op MATERIALEN>

Er kunnen op deze pagina materialen aan deze les toegevoegd worden. Deze materialen zullen voor
een ieder die deze les later weer kiest beschikbaar blijven.

<Klik op bijlage toevoegen>

<Geef een omschrijving in>
<Kies een kenwoord>
<Kies een categorie>
<Kies bestand kiezen en kies een bestand>
<Klik op uploaden>
<Klik eventueel op sluiten>
Het bestand is op de server gezet en aan deze les gehangen.

<Klik op UITLEG>

Je kunt hier een extra uitleg intypen. Als je op “Zet in methodeles” klikt zal deze uitleg ook in de
toekomst beschikbaar blijven. Mocht je dat niet willen, dan klik je niet op deze optie, maar alleen op
opslaan. Je kunt dit tekstverwerkervak groter maken door op
te klikken
De opties Samen en Selecteer open les zijn opties waar we op dit moment aan werken.

<Klik op opslaan>
<Klik op sluiten>

Het is ook mogelijk om een les in te geven die niet bij een methode hoort. In Idyia wordt dit een open
les genoemd.
Als je over het titelveld van een vakgebied gaat, zie je achter bestaande titels een x staan waarmee je
de les weg kunt gooien. Ga je over een lege regel, dan zie je een potloodje.

<Klik op het potloodje>

Zoals je ziet is het vakje open les groen. Hieraan kun je zien dat je niet met een methodeles te maken
hebt. De rest van de invulvelden zijn hetzelfde.
LET OP: Klik na het invullen van de basisgegevens eerst op opslaan voor je materialen en uitleg
toevoegt aan de les!

<Klik op Volgen>

Er verschijnt nu een overzicht van de lessen die klaargezet, af en of nagekeken zijn.
Door op het vinkje te klikken kun je de les bekijken en eventueel direct beoordelen.

Het bovenste deel aan de linkerkant is de beoordeling door de leerling zelf. Je kunt daar niets aan
veranderen. Het onderste deel geeft de leerkracht de mogelijkheid een beoordeling te geven.
Aan de rechterkant zijn de recente beoordelingen te bekijken voor het betreffende vakgebied.

<Als je iets aanpast, klik dan op opslaan>
<Klik op dagplanner>

In de dagplanner kun je voor elke leerling het dagprogramma bekijken. Dit is makkelijk, aangezien
een leerling niet altijd in hetzelfde niveau zit voor elk vakgebied en dus een persoonlijk
dagprogramma heeft op basis van deze instellingen.
In het midden zie je in eerste instantie 1 kolom.
Links: het dagprogramma.

<Klik op een les en je krijgt de twee extra kolommen>
Midden: Alle gegevens van de les die ingegeven zijn.
Rechts: De materialen die nodig zijn, en de zaken die jezelf toegevoegd hebt aan de les.

Bovenaan kun je de verschillende dagen ook kiezen.

<Klik op Dashboard>

Alle lessen die je klaargezet hebt voor een leerling openen zich in dit overzicht. Deze zijn niet meer
grijs. Het niveau van de leerling voor het betreffende vakgebied staat nogmaals in de kolom van het
vakgebied.
Elke les kan een kleur krijgen:
Blauw = les is gestart
Oranje = les is af, maar nog niet nagekeken
Rood = lln heeft een vraag
Groen = les is af en nagekeken

<Klik op Beoordelen>

In deze pagina kun je het gemaakte werk van een leerling beoordelen. In bovenstaande scherm staat
alles nog op grijs, zodat je kunt zien dat de leerling nog niets aangegeven heeft en de leerkracht ook
niet.

Aan de rechterkant zie je de keuze voor de leerlingen. Bij deze keuze komt (net als bij planning) ook
de mogelijkheid om een vak te kiezen.
Als de leerlingen iets ingegeven hebben ziet het scherm er als volgt uit:

Zoals je ziet is zichtbaar hoe de leerling zijn eigen les beoordeeld en staat ook het commentaar van
de leerling erbij.
Ook is bij twee vakken aangegeven wat de leerkracht als beoordeling heeft gegeven. Daarnaast is bij
lessen die door de leerling als AF aangegeven zijn, een knop verschenen waarmee je als leerkracht de
les toch weer klaar kunt zetten. Bijvoorbeeld omdat het resultaat niet goed is. Deze knop heeft de
toepasselijk naam “Opnieuw”

<Klik op Rooster>

Hier kun je het rooster van de school invoeren. De tijden die bij DUUR staan, zijn de instructietijden
per niveau die je ingeroosterd wil hebben.

<Open een nieuw tablad in je browser>

Starten met Idyia leerlingdeel
Deze Hands-on gaat verder met het leerlingdeel om zo de functionaliteit van de dashboard- en
beoordelingspagina te kunnen bekijken. De site is te vinden op:
https://leerling.Idyia.nl

<Kies de groep 7 leerjaar 7>
<Type het wachtwoord: 9876>
<Kies de juiste leerling>
Je komt dan in het beginscherm van het leerlingprogramma.
Leerlingprogramma

Het scherm is te verdelen in een aantal onderdelen. Rechtsbovenaan zie je het hoofdmenu.
Daaronder is een mogelijkheid om een andere dag te kiezen (bijvoorbeeld om vooruit te kijken of
juist naar de dagen dat je al gewerkt hebt.) Standaard staat de dag op vandaag ingesteld.
Daaronder zijn drie grote vlakken
Openstaande opdrachten: Alle nog niet gemaakte opdrachten komen hier te staan.
Instructiemomenten: Als je bij een les aangeeft dat er instructie gegeven wordt, zal dat hier
aangegeven worden.
Beoordelingen: Hier komen de beoordelingen van vandaag en van de voorgaande dag te staan.

<Klik op “ga naar week indelen”>

Op deze pagina zie je alle lessen die in deze week gegeven worden. Aan de linkerkant zie je een
kolom met daarboven “planner”. De taken die hier komen te staan zijn vrije opdrachten. Je kunt deze
naar een dag slepen om aan te geven dat je ze op die dat wil gaan maken.

<Klik op “ga naar dag indelen”>

Deze pagina is in het begin vrij leeg. Aan de linkerkant zie je de lessen voor deze dag.

<Klik op een les>

De basisinformatie van deze les wordt nu weergegeven. Aan de rechterkant komen de toegevoegde
materialen en de uitleg te staan. Eventueel komen hier ook de scans beschikbaar van bijvoorbeeld
werkbladen, etc.

Let op: We gaan nu even switchen tussen de verschillende tabbladen om de interactie
tussen het leerlingdeel en het leerkrachtdeel uit te proberen!
<Klik hier op Start les>
<Ga in de browser naar de tab van de leerkrachtomgeving>
<Ga naar de dashboardpagina>
Kijk of je ziet dat er nu een les blauw is geworden bij de leerling

<Ga in de browser naar de tab van de leerlingomgeving>
<Klik eventueel een link aan of een toegevoegd bestand om te bekijken hoe dat werkt>
<Na enige tijd klik je op Stop les>
<Ga in de browser naar de tab van de leerkrachtomgeving>
<Ga naar de dashboardpagina>
Kijk nu of je ziet dat er een les oranje geworden is bij de leerling

<Klik op “ga naar start”>
<Klik op een openstaande opdracht>

<Klik op de icoontjes om aan te geven hoe de les gemaakt is>
<Vink de les af>
<Zet iets in het veld “Dit wil ik er nog over zeggen”>
<Klik op klaar>
<Ga in de browser naar de tab van de leerkrachtomgeving>
<Ga naar de beoordeelpagina>
Kijk of de beoordeling binnen is gekomen.

<Geef zelf je beoordeling en zet er commentaar bij>
Let op: De velden worden groen na het klikken in een ander veld. Dit is om aan te geven dat het goed
opgeslagen is. Wordt het veld rood dan is er een probleem met het opslaan.

<Ga naar de tab van de leerlingomgeving>
kijk of je beoordeling erbij is gekomen. Waarschijnlijk moet je de pagina verversen als je dit wil zien.

