Handleiding LVS – Projectie resultaten Pasen 2014
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

Het startscherm van het LVS opent:
 links de klassen of de leerlingen
 in het midden de knoppenbalk
 rechts het gegevensvenster

Het is de klassenleraar die inlogt. Via de account van een vakleraar zullen niet alle
functies beschikbaar zijn.
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1. Voor klassen van de eerste en de tweede graad


Je klikt op de klasnaam van de klas waarvan je klassenleraar bent. Die klasnaam wordt
dan vetjes.



Vervolgens klik je in de knoppenbalk op het Skore-icoontje

.

Er gaat dan een nieuw tabblad open met bovenaan de namen van de leerlingen van je
klas.



Klik op de naam van de (eerste) leerling en daarna op de knop
Rapportenreeks.



Het kan nu eventjes duren voor alle resultaten geladen zijn. Dat is normaal en het heeft
niets te maken met de snelheid van de pc.
Uiteindelijk krijg je voor de eerste leerling het onderstaande overzicht:

naast KR Pasen bij
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1. Hier wordt het totaal van DW1+DW2 getoond met daarnaast de behaalde resultaten
van EX1. Het percentage is het totaal van het eerste trimester.
2. Hier wordt het totaal van DW3+DW4 geprojecteerd met daarnaast de behaalde
resultaten van EX2. Het percentage geeft het totaal van het tweede trimester weer.


Dit overzicht mag enkel geopend worden voor het bekijken van de
klassenraadprojectie. Hier mag geen klassenraadcommentaar worden ingebracht. Dit
doe je bij het rapport totaal tweede trimester.
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2. Voor klassen van de derde graad


Je klikt op de klasnaam van de klas waarvan je klassenleraar bent. Die klasnaam wordt
dan vetjes.



Vervolgens klik je in de knoppenbalk op het Skore-icoontje

.

Er gaat dan een nieuw tabblad open met bovenaan de namen van de leerlingen van je
klas.



Klik op de naam van de (eerste) leerling en daarna op de knop
Rapportenreeks.



Het kan nu eventjes duren voor alle resultaten geladen zijn. Dat is normaal en het heeft
niets te maken met de snelheid van de pc.
Uiteindelijk krijg je voor de eerste leerling het onderstaande overzicht:

naast KR Pasen bij
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1. Hier wordt het totaal van DW1+DW2 getoond met daarnaast de behaalde resultaten
van EX1. Het percentage is het totaal van het eerste trimester.
2. Hier worden de behaalde resultaten van DW3 en DW4 geprojecteerd.


Dit overzicht mag enkel geopend worden voor het bekijken van de
klassenraadprojectie. Hier mag geen klassenraadcommentaar worden ingebracht. Dit
doe je bij het rapport DW4.
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3. Voor alle klassen


Naar de volgende leerling gaan doe je als volgt: klik (links) op de gele voetjes

.

Klik niet op de groene pijlen en zeker niet op de naam van de volgende leerling,
want dan verlaat je de rapportenreeks en kom je opnieuw terecht bij de
startpagina van die leerling.


Door rechts te klikken op de knop
verschijnt het menu ‘Snelle navigatie’. Dat menu
is nuttig voor twee dingen:
o je kan er een volgende klas mee kiezen (enkel als je toegangsrechten hebt voor
die klas);
o je kan de navigatiebalk verbergen (en dat raden we aan want die neemt veel
schermruimte in).
Opnieuw rechts klikken op

om dit menu te sluiten.
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