VAARDIGHEDEN ACTIVEREN &
HET LEERPLAN AANPASSEN
Leerlingen kunnen aan de slag wanneer de licenties en bijbehorende vaardigheden, door de beheerder of docent,
aan hen zijn toegewezen. Met behulp van het leerplan kunnen vervolgens per vaardigheid en module aanpassingen
worden gedaan.
Vaardigheden activeren
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar mijn.numo.nl en vul je korte schoolnaam in.
Log in als beheerder of docent.
Kies een vak en kies links bovenin voor het tabblad OVERZICHTEN.
Kies links in het menu voor LEERPLAN EN VOORTGANG.
Selecteer de klas waarvoor je vaardigheden wilt activeren. (Zorg dat in de middelste kolom ‘Alle
vaardigheden’ staat geselecteerd.)
6. Maak je een instelling voor de hele klas, kies dan in de tabel een vaardigheid door op de titel van de kolom
te klikken. Nu opent zich het scherm LEERPLAN. Wil je voor een specifieke leerling een instelling maken?
Klik dan in de tabel op de regel van de leerling in de kolom van de vaardigheid.
7. Je ziet nu de verschillende modules die vallen onder de gekozen vaardigheid.
8. Als er voor de vaardigheid nog geen leerplan actief is, activeer je de vaardigheid door te klikken op KIES
STANDAARD LEERPLAN. Numo activeert nu de module(s) die passen bij het opleidingsniveau van deze klas
of van deze specifieke leerling. Klik rechtsonder op BEWAAR en de klas of leerling kan aan de slag met het
leerplan in Numo! In het dashboard is dit nu zichtbaar doordat de grijze vlakken wit zijn geworden.
Het leerplan aanpassen
Het geactiveerde leerplan kan gewijzigd worden. Je kunt modules verwijderen of toevoegen en/of de doelscore
wijzigen.
1. Selecteer opnieuw de klas of de leerling waarvoor je het leerplan wilt aanpassen.
2. Kies een vaardigheid voor de hele klas door op de titel van de kolom te klikken. Wil je voor een specifieke
leerling een instelling maken? Klik dan in de tabel op de regel van de leerling in de kolom van de
vaardigheid.
3. Nu opent zich het scherm LEERPLAN.
4. Je kunt het leerplan aanpassen door te kiezen voor KIES STANDAARD LEERPLAN of door de checkbox van de
module aan te vinken.
5. De module licht op en er verschijnen twee instelmogelijkheden: standaard/optioneel en de optie om de
doelscore aan te passen.
6. De instelling ‘standaard’ betekent dat deze module in het leerplan van de klas of leerling verschijnt. De
instelling ‘optioneel’ betekent dat deze module pas wordt voorgesteld wanneer Numo ziet dat de leerling
hier klaar voor is. Dit kan zowel betekenen dat er aan de ‘onderkant’ nog wat extra oefening vereist is of
dat er aan de ‘bovenkant’ meer uitdaging kan worden geboden.
7. De voorgestelde doelscore past bij het opleidingsniveau. Je kunt dit eventueel aanpassen.
8. Klik rechtsonder op BEWAAR om de instellingen definitief te maken. In het dashboard is dit nu zichtbaar
doordat de grijze vlakken wit zijn geworden.

