Thuis werken met Kijken en Kiezen
Beste collega’s,
Als TEAM KIJKEN EN KIEZEN wijzen we jullie graag op de mogelijkheid om je leerling thuis te laten
werken met het programma Kijken en Kiezen. Niet iedereen gebruikt die functie. Daarom leggen we
in deze mail uit hoe dat werkt. Er zitten uiteraard geen extra kosten aan vast.
Hiervoor moet je aan de ouders / verzorgers de specifieke URL van de school, de gebruikersnaam van
de leerling en het wachtwoord van de leerling geven.

Hoe regel je dat?
Eerst maak je een gebruikersnaam en wachtwoord voor de leerling aan.
1. Log in op beheer-account van de school. (dit kan dus alleen de beheerder doen. Als die te druk
is, is het het handigst de inloggegevens aan iemand anders te geven)
2. Klik op Leerlingen

3. Klik bij de juiste leerling op Details

Je ziet het blad van de leerling

4. Klik op het 3e tabje Gegevens
5. Vul een gebruikersnaam in (zonder spaties)

6. Klik op het 4e tabje Wachtwoord, plaats een vinkje en vul 2x een wachtwoord in.
7. Klik om Wijzig om te bevestigen

8. Klik links op Inlogpagina voor leerling. Je komt op de inlogpagina van jouw school.
9. Kopieer de URL die bovenin je adresbalk verschijnt.
Dit begint met https://app.kijkenenkiezen.nl/school/… en eindigt op een nummer.

Stuur déze link, de gebruikersnaam en het wachtwoord naar de ouders / verzorgers.

FAQ
VRAAG: Kan (de ouder van) een leerling zo zijn gegevens veranderen?
Nee, dat kan niet. Afsluiten gebeurt op de normale manier, bijvoorbeeld met ALT-F4. Dan wordt álles
afgesloten. Hij kan dus ook niet zijn resultaten zien.
VRAAG: Wordt zijn/haar voortgang bijgehouden?
Ja, dat is net zoals wanneer hij/zij op school werkt.
VRAAG: Wat als ik na deze periode de draad wil oppakken waar de leerling nú is?
Dat kan eenvoudig door tegen die tijd in het detail-overzicht de leerling weer terug te zetten met
‘Begin hier’. Jij bepaalt waar dat is. Waarschijnlijk wil je ook leerlingen die een paar weken niets
doen, even een stapje terug zetten. Dat kan dus.
VRAAG: Kunnen ouders na deze periode die inlog blijven gebruiken?
Ja, dat kan. Als je dat niet (meer) wil, wijzig je de gebruikersnaam of het wachtwoord. Of je
verwijdert het vinkje.
VRAAG: Kan ik ook als leerkracht (maar niet beheerder) die gegevens aanzetten?
Nee, dat kan op dit moment alleen de beheerder / administrator. Gezien de situatie kan hij/zij
misschien wel zijn inloggegevens aan iemand anders geven.

Veel succes!
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