Handleiding LVS – Jaarplan toevoegen: stappenplan
Inloggen en naar LVS gaan: http://colomaplus.smartschool.be
• Smartschool adviseert Firefox als browser
• de gebruikersnaam is niet hoofdlettergevoelig, het wachtwoord wel
• An Wyckmans contacteren voor nieuwe gebruikersnaam of wachtwoordprobleem

Stap 1: Jaarplan voorbereiden
Het startscherm van de jaarplanmodule opent. Rechts vind je het menuvenster. Je klikt op de
knop ‘Nieuw jaarplan ‘.
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Er opent een nieuw venster met drie tabbladen die je een voor een dient in te vullen.
•

Op het tabblad ‘Algemeen’ klik je op ‘Maak uw keuze’ en vervolgens op
‘Standaardsjabloon jaarplan COLOMAplus’. In een eerste fase werken we met één
standaardsjabloon voor alle klassen. Later kan dit verfijnd worden met aparte sjablonen
per onderwijsvorm/graad/huis/studierichting/…
Laat het vinkje onderaan staan. Wanneer je volgend jaar dit vak niet zou geven, dan kan
je dit jaarplan onzichtbaar in de wachtkamer plaatsen (zodat je het eventueel later
opnieuw kan opvissen).
Vul ook de andere lege vakken in met een duidelijke titel en – indien je dat wenst – een
omschrijving.

•

Op het tabblad ‘Klas(sen)’ klik je op de (enige) knop ‘Selecteer een of meerdere klassen’.
Er klapt een nieuw venster open waar je drie stappen moet zetten:
1. juiste klas(en) aanvinken;
2. op groene pijl rechts klikken (zodat de aangevinkte klassen verhuizen);
3. op het bewaaricoontje klikken.
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•

Op het tabblad ‘Auteur(s)’ zal je naam al zichtbaar zijn. Via dezelfde procedure als
hierboven kan je collega’s (co-auteurs) toevoegen.

Niet vergeten om op het eind te klikken op
Stap 2: jaarplan aanmaken
In het beginscherm van de module ‘Jaarplannen’ zie je nu het (nog lege) jaarplan staan. Ook alle
co-auteurs krijgen dit te zien.
Klik vervolgens op de knop ‘Bekijk jaarplan’. Je herkent misschien de werkwijze van de wiki’s.

Je krijgt nu je leeg jaarplan te zien met de structuur waarvoor we in het basissjabloon gekozen
hebben.
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1. Periode: zelf te kiezen hoe gedetailleerd je dit invult (trimester, maand, week, dag)
2. Lesonderwerp: spreekt voor zich; het echte basisonderdeel dat in alle vormen van
jaarplannen zal voorkomen
3. LPD: leerplandoelstellingen
4. ET: eindtermen
5. VOET: vakoverschrijdende eindtermen
6. VLT: voorzien aantal lestijden (vooraf)
WLT: werkelijk aantal lestijden (achteraf)
7. Toelichting: vrij in te vullen volgens behoefte (bv. onvoorziene lesuitval, een idee voor
volgend jaar, bijsturingen, enz.)
8. Knoppenbalk:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terug
Wijzigen
Vul de algemene informatie in: het titelblad van je jaarplan
Toon versies: Smartschool bewaart tussentijdse versies van je jaarplannen
Download als PDF
Uitklappen in jaarplan

Stap 3: algemene informatie invullen
Klik op de knop
en er opent een nieuw venster voor de algemene gegevens. Je kan dit
beschouwen als het titelblad van je jaarplan.
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De invulvakken spreken voor zich. Bij LICAP vul je het juiste leerplannummer in. Als je dat niet
bij de hand hebt, dan surf je naar www.vvkso.be, waar je via de knop Lessentabellen snel het
juiste nummer kan vinden.

Niet vergeten om op het eind te klikken op
Stap 4: jaarplan aanvullen
Klik op de knop
nu anders uit.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

en je komt terecht in de werkruimte van je jaarplan. De knoppenbalk ziet er

Nieuwe lessenreeks (verder onder te verdelen in zogenaamde ‘Lesmomenten’)
Nieuwe titel: voor al je titels en tussentitels (automatisch in hoofdletters)
Onderdeel verwijderen
Koppeling met de agenda in Smartschool (gebruiken we nog niet in COLOMAplus)
Opslaan als: hoofdversie bewaren en die moet je een naam geven
Opslaan: versie met kleine wijzigingen opslaan (zonder aparte naam)
Toon versies: om terug te keren naar een eerder opgeslagen versie (zowel via blauw of
groen icoontje)
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We maken eerst een titel aan. Bedenk dat je steeds de volgorde van alle aangemaakte
onderdelen kan wisselen. Je kan dus bijvoorbeeld eerst al je titels aanmaken en daar je
lesonderwerpen nadien tussenschuiven op hun juiste plaats.
Klik op de knop
en klik vervolgens in de donkergrijze band die groen zal worden. Hierin typ
je de titel. Je kiest zelf hoe de hoofdstructuur van je jaarplan er uit zal zien (per maand, per
thema, …).

Na het aanmaken van één of alle titels, kan je starten met het aanmaken van een lessenreeks
met lesmomenten.
Klik op de knop

en je kan vervolgens alle onderdelen invullen.

Er gaat een nieuwe lege balk open die je kan invullen onder de titels die bovenaan staan.

De betekenis van vakken 1 tot 8 werd hierboven al uitgelegd. Knop 9 gebruik je om binnen
deze lessenreeks een aantal lesmomenten in te plannen (volgens dezelfde structuur).
De velden 3, 4 en 5 vragen extra toelichting. Je kan overigens leerplandoelstellingen (LPD),
eindtermen (ET) en/of VOET-en aanmaken per lessenreeks, per lesmoment of bij allebei. Je kiest
zelf wat voor jou het meest geschikt is (en dat zal afhankelijk zijn van de manier waarop je je
jaarplan zelf opbouwt).
Stap 5: leerplandoelstellingen toevoegen
In het voorbeeld werd een lessenreeks aangemaakt met twee lesmomenten in de eerste helft
van september. We kiezen ervoor om aan het eerste lesmoment enkele leerplandoelstellingen
te koppelen.
Zorg er eerst voor dat je kan wijzigen door op de knop
Klik daarna op de knop
open of dicht.

te klikken.

in de gewenste rij. Ter informatie: knop 1 klapt de lesmomenten
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Er opent een nieuw venster waarin je bovenaan eerst de juiste vakjes voor dit bepaald leerplan
aanvinkt. Je krijgt vervolgens een lijst met de leerplannen die al in Smartschool ingevoerd
worden. We hopen voor jou dat je leerplan er bij is, want dat bespaart je een hoop werk …

Leerplan gevonden? Klik dan op de groene pijl rechts om alle leerplandoelstellingen te
importeren in je jaarplan.
Leerplan er niet bij? Je kan dan zelf zo’n lijst met leerplandoelstellingen aanmaken en die wordt
dan – na controle door Smartschool – ter beschikking gesteld van alle Vlaamse scholen. Bedenk
dat alle reeds beschikbare leerplannen ook door een bereidwillige collega aangemaakt werden.
Hoe dat precies in zijn werk gaat, valt buiten het bestek van deze handleiding. Je kan terecht bij
de handleidingen van Smartschool.
Na het importeren van de leerplandoelstellingen verschijnen die onder elkaar in het open
venster. Je kan nu gewoon de gewenste leerplandoelstellingen selecteren (ze worden dan
groen weergegeven).
Niet vergeten om op het eind te klikken op
Hieronder het resultaat na selectie van drie leerplandoelstellingen.
•

Via knop 1 kan je de gelinkte leerplandoelstellingen tonen of verbergen.
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•
•

Bij 2 zie je dat het icoontje aangeeft dat er drie leerplandoelstellingen gekoppeld zijn.
Bij 3 werd de tweede lessenreeks dichtgeklapt.

Stap 6: VOET-en toevoegen
Ook hier kies ik voor het eerste lesmoment van de eerste lessenreeks om een aantal VOET-en
toe te voegen.
Zorg er eerst voor dat je kan wijzigen door op de knop
zit natuurlijk).
Klik vervolgens op de knop

te klikken (tenzij je al in dat venster

in de gewenste rij.

Je krijgt in een nieuw venster de VOET-schelp te zien. Klik op het vakje van de VOET-groep die je
wil hebben (stam, contexten, ICT of leren leren).
Als voorbeeld kies ik voor context 2: Mentale gezondheid en daar klik ik op VOET nummer 3.
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Je merkt dat de gekozen VOET in de rechterkolom terecht is gekomen.
Vervolgens kan je nog meer VOET-en van context 3 aanklikken of via de knop ‘Terug’ VOET-en
uit andere contexten, stam, ICT of leren leren) toevoegen.
Niet vergeten om op het eind te klikken op
Hieronder het resultaat na selectie van deze één VOET.
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•
•

Via knop 1 kan je de gelinkte VOET-en tonen of verbergen.
Bij 2 zie je dat het icoontje aangeeft dat er één VOET gekoppeld is.

Stap 7: eindtermen toevoegen
Het toevoegen van vakspecifieke eindtermen gebeurt op net dezelfde wijze als werd uitgelegd
in stap 5 en 6. We hebben die eindtermen voor de volledigheid toegevoegd, maar wie
consequent alle leerplandoelstellingen heeft verwerkt, hoeft dit niet noodzakelijk te doen. In
een goed geschreven leerplan komen die eindtermen immers automatisch aan bod.
Verschil met de leerplandoelstellingen is wel dat alle eindtermen in de databank van
Smartschool zitten.

Stap 8: bewaren
Vergeet niet om je jaarplan op te slaan. Zoals eerder uitgelegd, kan dat op twee manieren:
•

via

= hoofdversie en dan moet je die versie een aparte naam geven;

•

via

= subversie voor kleine wijzigingen en zonder aparte naam.

Via de knop

zijn al je bewaarde versie (hoofd en sub) altijd oproepbaar.

Tot besluit
Altijd opletten voor de knop

want daarmee verwijder je definitief gegevens, tenzij je kan

teruggrijpen naar eerdere versies via
altijd onomkeerbaar …

(versiebeheer). Een volledig jaarplan wissen, is helaas
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Klik ook eens op de knop

. Je krijgt dan een fraai vormgegeven pdf-versie van je jaarplan.
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