Handleiding LVS Bas in de Klas
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Introductie
Wanneer u in het menu op de knop ‘LVS’ klikt, komt u op onderstaande pagina terecht.
U bevindt zich nu in het leerlingvolgsysteem van Bas in de Klas.

Op deze pagina kunt u onder andere de algemene voortgang van uw leerlingen zien, een les
klaarzetten en de reactietijd voor een leerling aanpassen.
In deze handleiding wordt beschreven hoe het Leerlingvolgsysteem (LVS) werkt.
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Oefenen en verwerken
Op de pagina ‘Oefenen en verwerken’ kunt u in één oogopslag zien hoe uw leerlingen presteren. Hier
ziet u zowel de algemene voortgang van de leerling(en) als de voortgang van Taal en Rekenen.
U kunt op deze pagina ook een les klaarzetten door op de groene knop ‘Les klaarzetten’ te klikken.
Voor een handleiding over hoe u een les klaarzet, verwijzen we u door naar pagina 5 van dit
document.

Onder aan de pagina worden kopjes weergegeven met de tekst ‘Vind het moeilijk’, ‘Let op mij’ en ‘Ik
snap het’. Wanneer de leerling progressie maakt in de spellen, zal het systeem op basis van goed of
slecht gemaakte opdrachten de leerling onder een van de drie kopjes indelen.
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Wanneer u op de naam van een leerling klikt, komt u op de volgende pagina terecht.

Op deze pagina ziet u de leerlingdetails van de door u geselecteerde leerling. U ziet hier bijvoorbeeld:







De naam van het spel;
Wanneer dit spel voor het laatst is gespeeld;
De laatste score die behaald is;
Hoe vaak het spel is gespeeld;
Of de leerling het spel ooit heeft gehaald;
De gemiddelde speeltijd.

Wanneer u op de knop ‘Speelsessies’ klikt, ziet u de resultaten van dat spel. Wanneer een leerling het
spelletje meerdere keren heeft gespeeld, zullen er meer resultaten weergegeven worden.
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Lessen klaarzetten
Als leerkracht heeft u de mogelijkheid om lessen voor de leerlingen klaar te zetten. Dit kan op
individueel en op groepsniveau. Alleen de leerkracht die gekoppeld is aan de desbetreffende groep,
heeft de autorisatie om lessen klaar te zetten. Het is niet mogelijk lessen klaar te zetten met alleen
een coördinatoraccount.
U kunt als volgt een les klaarzetten:
1. Klik in het ‘LVS’ op ‘Lessen’. U zult nu in een overzicht komen waar u een nieuwe les kunt
klaarzetten. Hier kunt u ook een actieve les bewerken of verwijderen.

2. Klik op de groene knop ‘Les klaarzetten’ om een nieuwe les klaar te zetten. U bevindt zich nu
op de pagina waar u de les kunt klaarzetten.
3. In het tabblad ‘Leerlingen’ geeft u aan welke leerlingen u in de les wilt opnemen. Wanneer
deze leerlingen groen worden, zijn ze geselecteerd. U kunt eventueel de knop ‘(De)selecteer’
gebruiken om alle leerlingen van die klas te selecteren of te de selecteren.

4. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
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5. U komt nu in het tabblad ‘Lessen’ terecht. Selecteer met de knoppen ‘Rekenen’ of ‘Taal’ waar
u lessen voor wilt klaarzetten.

6. In het tabblad ‘Lessen’ kunt u aangeven welke lessen de geselecteerde leerlingen moeten
uitvoeren. Wanneer u een les aanklikt, krijgt deze een kleur. Dit betekent dat de les is
geselecteerd. U kunt eventueel de knop ‘(De)selecteer’ gebruiken om alle lessen te
selecteren of te deselecteren.

7. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
8. Selecteer in het tabblad ‘Validatie’ een afbeelding uit de lijst om uw les een kenmerk mee te
geven. Door de afbeelding kan de leerling bij de juiste les komen.

9. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
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10. Op het tabblad ‘Speellimiet’ kunt u een speellimiet instellen. Na het behalen van de
ingestelde limiet zal de les niet meer getoond worden aan de leerling.
Let op: Deze functie is optioneel en niet verplicht voor het klaarzetten van een les. Wanneer
u niks invult zal er geen spellimiet gehanteerd worden.

11. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
12. In het tabblad ‘Datum en tijd’ kunt u aangeven tot welke datum/tijd de lessen actief zijn.

13. Klik op de groene knop ‘Volgende stap’.
14. Selecteer in het tabblad ‘Kleur’ een kleur uit de lijst om de klaargezette les een kleur te
geven.

15. Klik op de groene knop ‘Opslaan’ om de les op te slaan en de configuratie van de les te
voltooien.
16. De les is nu opgeslagen en zal in het lessenoverzicht zichtbaar zijn. Hier kunt u eventueel de
les bewerken of verwijderen.
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Moeilijkste oefeningen
Op de pagina ‘Moeilijkste oefeningen’ wordt een overzicht weergegeven van welke spelletjes door
de leerlingen als lastig worden gezien.

Hier wordt aangegeven welk spel er lastig wordt bevonden, hoe vaak dit spel is mislukt en hoe vaak
het spel wel is gelukt.
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Speellimiet instellen
Stel hier de speellimiet in voor algemene sessies. Deze limiet telt alleen voor speelsessies buiten de
klaargezette sessies.
1. Vul ‘Algemene tijdslimiet in minuten in’.
2. Klik op de groene knop ‘Opslaan.

10

Reactietijd aanpassen
Op deze pagina kunt u de reactietijd aanpassen. De reactietijdinstelling heeft invloed op hoeveel tijd
een leerling krijgt om antwoord te geven op de vragen. Een langzamere leerling zal meer tijd krijgen.
Wanneer er binnen de tijd geen antwoord wordt gegeven, zal het antwoord fout gerekend worden.
1. Selecteer de juiste klas en navigeer vervolgens in het menu naar ‘Reactietijd aanpassen’

2. U komt nu op de pagina waar u de reactietijd per leerling kunt aanpassen.
3. Selecteer in de lijst met leerlingen de juiste leerling en pas de reactietijd aan naar één van de
volgende opties: langzaam, gemiddeld of snel.

4. Wanneer u de juiste reactiesnelheid hebt geselecteerd, zal het voor de leerling aangepast
zijn.
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