Deze informatie intern en zorgvuldig
gebruiken.
Staan namelijk leerlingennamen in!!

Differentiëren met de studiewijzer
Bepaalde onderdelen voor enkele leerlingen toegankelijk maken
i.p.v. de hele klas/cluster
Met deze optie heb je de mogelijkheid om verdiepings-, verrijkings- en herhalingsstof
aan te bieden in de studiewijzer.
Normaal zie je bij elk onderdeel van de studiewijzer twee poppetjes staan.
Dit betekent dit onderdeel is voor een klas of een cluster.
Bij een onderdeel voor enkele leerlingen zie je een sleutel
Je maakt een onderdeel aan bij de studiewijzer.
Je opent in Magister de elo.
Je klikt de studiewijzer aan die een extra onderdeel moet krijgen
Vervolgens klik je op het rode plusje (toevoegen)
In het dialoogvenster kies je voor onderdeel.
In het scherm wat nu verschijnt vul je alle
noodzakelijk informatie in. (naam, beschrijving,
zichtbaar).
Klikt op voltooien

of
Je bent bezig met een nieuwe studiewijzer te maken.
Je klikt op een onderdeel in het rechtergedeelte van je scherm.
Er verschijnt het volgende dialoogvenster.
Je kiest voor onderdeel toevoegen (1x klik)
Je vult alle noodzakelijk informatie in.
(naam, beschrijving, zichtbaar)
en klikt vervolgens op voltooien

Onderdeel geschikt maken voor een paar leerlingen.
Je klikt 1x met je rechtermuisknop op het onderdeel van de
studiewijzer die bestemt is voor enkele leerlingen .
Je krijgt het volgende dialoogvenster
Je kiest voor Toegang beheren.
Je krijgt het volgende scherm.
Je kiest voor het tabblad leerlingen

Je krijgt nu het volgende scherm met alle leerlingen
die horen bij deze klas.
Klik de leerlingen aan die toegevoegd
moeten worden aan dit onderdeel.
(Klik 1x op het vierkantje voor de naam van
de leerling.)

Heb je de leerlingen geselecteerd
klik dan 1x op Voltooien.
Je krijgt nu in het onderdeel van de
studiewijzer een sleutel te staan.
Ga je met de muis over
het sleuteltje dan krijg je de namen
van de leerlingen te zien die horen bij
het onderdeel

