Digitale omgeving met het docentenmateriaal: Tips & Trucs
Sinds dit schooljaar bevindt het docenten- en leerlingenmateriaal van KERN Nederlands zich in een
nieuwe digitale omgeving. Daar moet u waarschijnlijk wel even aan wennen! Het grote voordeel van
deze nieuwe omgeving is dat het leerlingen- én het docentenmateriaal op één plek staat. Om de
overstap te vergemakkelijken, lichten wij een aantal belangrijke stappen toe.
Er zijn twee verschillende docentenlicenties: de aanvullende docentlicentie (indien uw leerlingen de
aanvullende licentie gebruiken) en de boekvervangende licentie (indien uw leerlingen volledig
digitaal werken met de methode). In deze handleiding behandelen wij achtereenvolgens de stappen
in beide licenties.

1. Aanvullende docentlicentie
Heeft u een aanvullende docentlicentie? Dan ziet u na het inloggen het volgende scherm:

➢ Waar vindt u het leerlingenmateriaal en waar uw docentenmateriaal?

➢ Hoe vindt u het juiste docentenmateriaal?
Als u op ‘docentenmateriaal’ klikt, vindt u al het beschikbare docentenmateriaal onder elkaar. Zoekt
u het materiaal van een bepaalde les? Dan kunt u beter een selectie maken.
1. Klik op het zwarte pijtje om het menu uit te klappen:

2. Klik vervolgens weer op het zwarte pijltje bij het juiste niveau (bijv. 1 havo/vwo):

3. Er klapt weer een menu uit. U kunt nu de les selecteren waarvoor u docentenmateriaal zoekt
(bijv. 1 Steek in Griekenland niet je duim omhoog!).

4. Ook is er een optie om te filteren op alle toetsen van dit niveau. Selecteer hiervoor het vakje:
‘– Toetsen – ‘.

➢ Handleiding
Heeft u nog vragen over het gebruik van de digitale omgeving? U vindt binnen uw aanvullende
docentlicentie een handleiding!

Schakelt u liever een persoonlijke hulplijn in? Neem dan contact op met onze educatief adviseurs:
info@boomvo.nl.

2. Boekvervangende docentlicentie
Heeft u de boekvervangende docentlicentie besteld en geactiveerd? Dan komt u na het inloggen in
de digitale omgeving van Edubieb terecht:

➢ Waar vindt u het leerlingenmateriaal en waar uw docentenmateriaal?
Leerlingenmateriaal: in het digitale bladerboek zitten linkjes (blauwe icoontjes) naar het
leerlingenmateriaal. Op elke pagina met extra leerlingenmateriaal vindt u deze blauwe icoontjes.
Blader bijv. naar een pagina met woordenschat en u ziet er een blauw icoontje met het Drillsterlogo
staan. Klik hierop en u wordt rechtstreeks naar de bijbehorende Drillsteroefening gestuurd.

Docentenmateriaal: Blader naar de inhoudsopgave. Ook hier vindt u een blauw icoontje. Klik daarop
en u wordt rechtstreeks naar het docentenmateriaal gestuurd.

➢ Hoe vindt u het juiste docentenmateriaal?
Als u op ‘docentenmateriaal’ klikt, vindt u al het beschikbare docentenmateriaal onder elkaar. Zoekt
u het materiaal van een bepaalde les? Dan kunt u beter een selectie maken.
1. Klik op het zwarte pijtje om het menu uit te klappen:

2. Klik vervolgens weer op het zwarte pijltje bij het juiste niveau (bijv. 1 havo/vwo):

3. Er klapt weer een menu uit. U kunt nu de les selecteren waarvoor u docentenmateriaal zoekt (bijv.
1 Steek in Griekenland niet je duim omhoog!).

4. Ook is er een optie om te filteren op alle toetsen van dit niveau. Selecteer hiervoor het vakje:
‘– Toetsen – ‘.

➢ Handleiding
Heeft u nog vragen over het gebruik van de omgeving? U vindt binnen uw boekvervangende
docentlicentie een handleiding!

Schakelt u liever een persoonlijke hulplijn in? Neem dan contact op met onze educatief adviseurs:
info@boomvo.nl.

