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BASISTAKEN IN SCHEMA
taken voor de moderator:

taken voor de begeleider:

taken voor de leerling:

Acadin openen
Startpagina met
overzicht gebruikers
Leerlingen en begeleiders administreren

Startpagina met
overzicht leerlingen

Startpagina met overzicht leeractiviteiten

Leeractiviteiten zoeken en bekijken

Leerlingen, begeleiders
en scholen toevoegen

Een leeractiviteit
zoeken

Een leeractiviteit
zoeken

Gegevens van leerlingen,
begeleiders en scholen
wijzigen

Een leeractiviteit
bekijken

Een leeractiviteit
bekijken

Leeractiviteiten toekennen

Werken aan leeractiviteiten

Leeractiviteit toekennen
en gegevens instellen

Beschrijving
leeractiviteit
bekijken

Een leeractiviteit
uitvoeren
Resultaten van leeractiviteiten beoordelen
Resultaat leeractiviteit
beoordelen en feedback
geven

Een opdracht
uploaden

Portfolio bekijken
Overzicht status van
leeractiviteiten van
leerling bekijken

Portfolio bekijken

Het profiel gebruiken
Profiel bekijken
en wijzigen

Profiel bekijken
en wijzigen

Profiel bekijken
en wijzigen

Bewerken van leerlinggegevens in profiel
Leergegevens van
leerlingen aanpassen en
toevoegen in het profiel
Communiceren binnen Acadin

Interen berichten
sturen en lezen

Forum gebruiken
bij leeractiviteit

Forum gebruiken
bij leeractiviteit

Intern berichten
sturen en lezen

Intern berichten
sturen en lezen
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INLOGGEN EN UITLOGGEN
Acadin is een leeromgeving die je opent met behulp van een webbrowser zoals Firefox, Chrome of Internet Explorer. Je kunt ermee werken vanaf elke computer die
met het internet verbonden is. Dus zowel op school als thuis.
Om de Acadin leeromgeving te openen, moet je inloggen. Van je leerkracht of begeleider krijg je hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.

 Openen van de Acadin inlogpagina
Typ in de webbrowser het website-adres (= URL): www.acadin.nl en druk op de
toets <Enter> van het toetsenbord.
De homepage van Acadin komt in beeld.

Klik op de websitepagina op de knop
Het inlogscherm verschijnt.

Je kunt ook direct intypen:
dto.acadin.nl
Voeg deze URL toe aan je
favorieten of bladwijzers in
de webbrowser om direct
deze pagina te openen.
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 Aanmelden bij de leeromgeving
Vul op de aanmeldpagina je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op

.

Je ziet in een overzicht onder de titel leeractiviteiten alle opdrachten die je begeleider
voor jou heeft klaargezet, onder het kopje 'te doen´. Onder het kopje ´afgerond' komen de leeractiviteiten te staan waar je straks klaar mee bent. Je kunt nu aan de slag.

Let op!
Wanneer je voor de eerste keer inlogt,
krijg je eerst een tekst in beeld. Dit is een
overeenkomst.
Klik op de knop [Ja] om verder te gaan.

 Afmelden
Klik rechts bovenaan in de blauwe balk op

Klik op
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.

als je zeker weet dat je wilt stoppen met het werken in Acadin.

WERKEN AAN LEERACTIVITEITEN
Acadin heeft verschillende soorten opdrachten. In Acadin worden die leeractiviteiten genoemd. Dit kunnen websites zijn met een webpad of een webquest. Maar
het kan ook een lesbrief zijn met informatie, vragen en opdrachten. Je begeleider
zet er (in overleg met jou) telkens een aantal klaar. Je kunt er op elk moment mee
aan de slag. Als je bij een leeractiviteit een uitwerking op de computer hebt gemaakt, kun je dit document 'uploaden'. Je kopieert het document dan via internet
naar een eigen plek op Acadin. Dan kan je begeleider het bekijken en beoordelen.

 Startpagina OVERZICHT oproepen
Kies in de blauwe menubalk de optie overzicht.
Je komt nu (terug) op de startpagina van Acadin. In het blok leeractiviteiten zie je onder het kopje 'te doen' de leeractiviteiten die door de begeleider voor jou zijn klaargezet.

 De leeractiviteitpagina bekijken
Klik op de blauwe titel van een leeractiviteit.
Elke leeractiviteit heeft een korte tekst waarin wordt verteld waar het over gaat. Je
ziet de tijdsduur, hoe lang je er gemiddeld over zult doen. Verder zie je de datum
waarop je de opdracht moet inleveren.
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 Een leeractiviteit uitvoeren
Open de leeractiviteit met de knop

.

De leeractiviteit kan verschillende vormen hebben. Soms kun je een opdracht direct
op de computer maken. Vaak moet je eerst een bestand 'downloaden', d.w.z. kopiëren
van Acadin naar je eigen computer. Hierna worden de mogelijkheden uitgelegd.

A. Een website
In een nieuw venster van de internetbrowser wordt een website geopend. Op deze
website zijn de opdrachten te vinden.
Volg de instructies op de website.
Vaak staan de opdrachten in een webpad of webquest. Je gaat stap voor stap door
een aantal opdrachten op een websitepagina. Hierbij klik je soms verder naar andere
websitepagina's om meer te lezen en te bekijken. Zo kun je een antwoord vinden op
een vraag. Daarna kom je weer terug op de pagina met de opdracht.
Hierna zie je een voorbeeld van een webpad. In dit voorbeeld moet je ook een werkblad downloaden en afdrukken. Daarin kun je de antwoorden opschrijven.
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Je kunt ook een nieuw
Worddocument maken
om je antwoorden in te
typen.
Snel overschakelen tussen het venster met de
website en Word kan ook
met de toetscombinatie
<Alt><Tab> op het toetsenbord.

B. Een speciale miniwebsite
Steeds meer leeractiviteiten worden in een speciale miniwebsite aangeboden met een
vaste opbouw.

Vraag als je het niet
weet aan je begeleider waar je de bestanden moet opslaan.

Soms moet je een bestand downloaden met de opdrachten, soms staan de opdrachten ook op de website en download je een werkdocument om de antwoorden in te typen.
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Soms wordt het pdf-bestand direct geopend.
Vergeet niet het bestand
dan toch op te slaan.
Klik hiervoor op de knop
.

C. Een pdf-bestand
Bij verschillende leeractiviteiten staan de opdrachten in een pdf-bestand. Dit is een
document met teksten en afbeeldingen dat lijkt op een Worddocument. Het is speciaal gemaakt om een document precies af te drukken zoals je het op het beeldscherm
ziet.
Staat de opdracht van een leeractiviteit in een pdf-bestand? Dan krijg je een downloadvenster in beeld. Kies hier voor Bestand opslaan en sla het bestand op in je eigen map op de computer.
Dubbelklik op de naam van het pdf-bestand om het te openen en lees wat je moet
doen.
In het voorbeeld zie je een pagina uit een pdf-bestand van 'Slimme taal'.

Soms is het handiger het pdf-bestand
af te drukken en dan
de opdrachten te
maken. Met sommige pdf-readers
kan ook worden getypt in een pdf-document. Vraag of
die ook voor jouw
beschikbaar is.
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D. Een Worddocument
De informatie en opdrachten kunnen ook in een Worddocument staan. Of er is een
speciaal Worddocument om de antwoorden in te vullen. Dit is dan je werkdocument
bij de leeractiviteit.

Geef het bestand de naam
van de leeractiviteit met je
eigen naam. Zo kun je het
gemakkelijk terugvinden.

Kies in het downloadvenster voor Bestand opslaan en sla het bestand op in
je eigen map op de computer. (Afhankelijk van de browser waarmee je
werkt, ziet dit er anders uit dan hiernaast.)

Open het Worddocument en ga aan de slag met de opdrachten.
Het voorbeeld is een pagina uit het werkdocument bij de leeractiviteit 'Zomer'.
In een werkdocument kun
je de antwoorden bij de opdrachten typen.

Bij sommige opdrachten
moet je iets bouwen, organiseren of een proefje
doen. Als je hier dan foto's van maakt, kun je
deze in je werkblad invoegen. Je begeleider
kan dan het resultaat in je
werkblad zien.

 Notitie toevoegen bij een leeractiviteit
Bij een leeractiviteit kun je ook notities maken. Je kunt zelf een tekst bij de opdracht
typen. Dit is handig als je iets bij de leeractiviteit wilt onthouden voor een volgende
keer. Ook je begeleider kan
hier een opmerking neerzetten.
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Klik op de knop

om een notitie toe te voegen.

In het nieuwe venster kun je nu je notitie typen.

Klik op de knop

om de notitie op te slaan.

 Opdracht bij een leeractiviteit uploaden
Een worddocument of presentatie waaraan je hebt gewerkt, kun je uploaden naar de
Acadin leeromgeving. Zo kun je op een later moment ook ergens anders, bijvoorbeeld
thuis, met de opdracht verder gaan.
Klik in de startpagina op de blauwe titel van de leeractiviteit zodat deze wordt geopend en je de beschrijving ziet.
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Klik in het blok mijn bestanden bij deze leeractiviteit op

Ga in het venster naar de map met het bestand van de leeractiviteit en klik op [OK].
De titel van het bestand staat nu in de regel voor de knop [Blader].
Klik nu op

.

Als je alleen op school
aan de opdracht werkt,
kun je ook eerst je werkdocument in een eigen
map op de computer of
netwerk opslaan en pas
als de opdracht klaar is
het bestand uploaden
voor je begeleider.

 Leeractiviteit inleveren ter beoordeling
Als je helemaal klaar bent met de leeractiviteit en je hebt de uitwerking van de opdracht geüpload in Acadin, kun je de opdracht ter beoordeling aanbieden.
Klik in het overzicht op de titel van de betreffende leeractiviteit.
Controleer of het juiste bestand bij de leeractiviteit is geüpload.
Klik op de knop
Het ingeleverde bestand wordt vergrendeld en je begeleider krijgt een melding dat je
deze leeractiviteit hebt afgerond en hij het resultaat kan bekijken.
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 Leeractiviteiten op de kalender bekijken
Op de kalender in Acadin kun je snel zien wanneer je een leeractiviteit moet inleveren.
Kies in de blauwe menubalk de optie overzicht.
Je komt nu weer op de startpagina van Acadin. In het
blok kalender zie je direct wanneer de eerstvolgende
leeractiviteiten afgerond moeten zijn.

OF:
Kies in de blauwe balk de optie kalender.
Je krijgt nu een overzicht van de leeractiviteiten in een grotere maandkalender.
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Klik op een leeractiviteit en je krijgt de beschrijving van deze leeractiviteit.
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LEERACTIVITEITEN ZOEKEN EN BEKIJKEN
Je begeleider heeft in overleg met jou leeractiviteiten klaargezet. Maar je kunt ook
zelf zoeken naar leeractiviteiten in Acadin. Vind je een interessant onderwerp of
een leuke opdracht, dan kun je die toevoegen aan een favorietenlijstje. Overleg
met je begeleider of die de leeractiviteit(en) wil toevoegen zodat je ze kunt gaan
doen.

 Leeractiviteit zoeken in Acadin
Kies in de blauwe menubalk de optie zoeken.
De zoekpagina wordt geopend.

Een filter is een lijstje
waarin je een keuze kunt
maken. Alleen de opdrachten die aan alle ingestelde keuzes voldoen
komen in de lijst met resultaten.
Stel de filters in die je wilt:
 selecteer een vak
 selecteer een groep
 typ één of meer trefwoorden
Zet een vinkje in het vakje voor 'gratis' om alleen leeractiviteiten te selecteren die
gratis worden aangeboden.
Wijzig eventueel het aantal getoonde zoekresultaten achter 'Toon:'
Klik op uitgebreid zoeken voor nog meer filtermogelijkheden:

Stel nooit teveel filters tegelijk in: het kan goed zijn
dat je geen resultaat meer
krijgt.

 selecteer een moeilijkheidsgraad
 selecteer een denkvaardigheid
 selecteer een intelligentiegebied.
Klik op

.

19

In de zoekopdracht waarvan je hierna het resultaat ziet, is gefilterd op het vak Nederland , de groepen 7 en 8 en is het trefwoord krant ingetypt. Je ziet dat er 19 leeractiviteiten zijn die hieraan voldoen.
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Verklein het aantal resultaten door meer filters in te
stellen. Klik op een verfijnoptie en het filter wordt direct toegepast.
In de rechterkolom zie je het blok verfijnen. Aan het
getal achter een optie kun je zien hoeveel leeractiviteiten voldoen aan de optie. Van de gepresenteerde leeractiviteiten komen bij 25 praktische denkvaardigheden
aan de orde en 17 creatieve denkvaardigheden. Je ziet
ook hoeveel leeractiviteiten op elk van de intelligentiegebieden betrekking hebben.
Vergroot het aantal resultaten door filters uit te schakelen. Klik in op
filtertekst in de balk.

achter de

 Informatie over een leeractiviteit bekijken
In het zoekresultaat zie je direct veel informatie over een leeractiviteit. Naast een titel
en een korte beschrijving zie je hoelang je er ongeveer over doet (klokje), voor welke
groep de activiteit goed past (cijferbolletjes), het niveau van de opdrachten (rode
handjes) en de bron van de leeractiviteit zoals een website, een pdf-bestand of een
Worddocument. (het icoontje voor de titel).

Klik op + details voor meer informatie over de leeractiviteit.
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 Inhoud van een leeractiviteit bekijken
Klik op de titel van de leeractiviteit om de inhoud te bekijken.
De leeractiviteit kan verschillende vormen hebben. Soms kun je een opdracht direct
op de computer maken. Vaak moet je eerst een bestand met de opdrachten 'downloaden'.
Kijk voor de mogelijkheden in het onderdeel Werken aan leeractiviteiten van
deze handleiding op bladzijde 10.

 Leeractiviteit toevoegen aan 'Mijn favorieten'
Heb je een leeractiviteit gevonden die je graag wilt onthouden? Bijvoorbeeld om te
vragen of je begeleider die wil toevoegen voor jou zodat je die ook kunt doen.
Klik op

.

De titel van de leeractiviteit wordt nu toegevoegd
aan het lijstje in het blok favorieten rechts op het
scherm.

Klik op > favorieten bekijken om de hele lijst met favorieten te zien.

Klik op
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achter een titel om de leeractiviteit uit de lijst te verwijderen.

RESULTATEN VAN LEERACTIVITEITEN
BEKIJKEN
De resultaten van je leeractiviteiten in Acadin worden in een 'digitaal portfolio' bewaard. Je kunt zo een overzicht krijgen van alle leeractiviteiten die je hebt gemaakt met de beoordeling erbij. Ook kan van alle resultaten een rapport worden
samengesteld.

 Portfolio bekijken
Ga naar de overzichtspagina ( overzicht ).

Een portfolio is een
verzamelmap met
allerlei werk dat jij
hebt gemaakt. Het
laat zien wat je allemaal kunt. Als dit
een map op de computer is, noemen we
het een digitaal
portfolio.

N.B. In het blok portfolio rechts op de pagina zie je
direct de laatst beoordeelde leeractiviteiten.

Kies in het blok portfolio voor > mijn portfolio
of klik in de blauwe menubalk op de optie portfolio.
Je komt nu in jouw portfoliopagina. Je ziet de leeractiviteiten die je hebt afgerond. De
beoordeling en de opmerking van je begeleider staan er ook bij.

Klik op

om alle informatie bij een leeractiviteit te zien.

De weergave van je portfolio aanpassen
De manier waarop de resultaten in het portfolio worden weergegeven is op verschillende manieren aan te passen.
Je kunt de lijst met uitgevoerde leeractiviteiten sorteren op titel, inleverdatum en
beoordeling. Klik hiervoor op de betreffende titel bovenaan de lijst.
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Je kunt filteren op tijdvak, vakken, MI en denkvaardigheden. Klik op een van de opties rechtsboven de lijst en maak de gewenste filterinstelling.

 Resultaten van leeractiviteiten in cijferlijst bekijken
Kies in het blok portfolio voor > cijferlijst.
Je krijgt een overzicht van de resultaten van al je gemaakte leeractiviteiten.
Klik op de titel van een leeractiviteit om deze te openen.
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INSTELLEN EIGEN GEGEVENS EN
BEKIJKEN EIGEN PROFIEL
Binnen Acadin heeft iedere deelnemer een eigen profiel. In dit profiel worden je
persoonlijke gegevens bewaard. Je kunt je eigen profiel wijzigen en aanvullen of
het wachtwoord wijzigen. Je kunt ook zoeken naar andere leerlingen met dezelfde
interesses of hobby's en daarmee via Acadin communiceren. Kijk hiervoor bij het
onderdeel Communiceren in Acadin op pagina 29.

 Profielpagina openen
Je profielgegevens kun je op twee plekken zien.
Ga naar de overzichtspagina ( overzicht ).
Rechts zie je jouw profielblok met je naam, je foto en
je interesses.

OF:
Klik in de menubalk bovenaan de pagina op profiel.
De profielpagina wordt geopend. Je ziet de basisgegevens van jouw profiel zoals die
door je begeleider in de Acadin leeromgeving zijn aangemaakt. Afhankelijk van de gemaakte instellingen kun je hier meer of minder informatie laten zien.
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 Profielgegevens instellen of wijzigen
Kies rechts op de pagina in het blok met je naam voor > wijzig mijn profiel .
Je ziet nu een lijst met de instellingen van jouw profiel.
Wijzig de gegevens naar wens of voeg nieuwe informatie toe.
De gegevens met een * zijn verplicht.

Je hoeft geen e-mailadres
op te geven. Binnen Acadin
kun je al berichten sturen
naar andere Acadingebruikers.

Een Nickname is verplicht!
Dit is de naam die andere
Acadingebruikers van jou
zien.

De Avatar is de foto die andere gebruikers van jou zien.

Je eigen foto of avatar toevoegen of wijzigen
Als je dat wilt, kun je de foto van jezelf veranderen bij het onderdeel Gebruikersafbeelding.
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Klik op het vakje achter Verwijder  om de huidige foto te verwijderen.
Klik bij Nieuwe foto op
en voeg een nieuwe foto van jezelf toe
aan jouw profiel.

Kies voor een pasfoto met
een kleine bestandsomvang.
Je begeleider kan ook een
foto voor je toevoegen.

Kies in het menu links voor Upload een bestand.
Achter Bijlage kun je met de knop
een fotobestand op jouw computer selecteren die je wilt toevoegen. De foto wordt geüpload naar Acadin en automatisch in
Acadin toegevoegd bij je naam.
N.B. Op dezelfde manier kun je een afbeelding toevoegen of wijzigen bij je Avatar.

 Wachtwoord wijzigen
Kies rechts op de pagina in het blok met je naam voor > wijzig wachtwoord .
Je ziet nu een pagina waarin je jouw wachtwoord kunt wijzigen.

Vul je oude en nieuwe wachtwoord in en klik op

.

Je wachtwoord is gewijzigd vanaf de volgende keer dat je inlogt.
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COMMUNICEREN IN ACADIN
Er zijn al heel veel leerlingen die met Acadin werken. In Acadin kunnen jullie ook
berichten versturen naar elkaar of naar je begeleider(s). Ook kun je andere leerlingen die met eenzelfde leeractiviteit aan de slag zijn, vragen stellen in een forum
en natuurlijk vragen van anderen beantwoorden.

 Communiceren met Nickname en Avatar
De communicatie in Acadin gaat om privacy en veiligheidsredenen door middel
van een nickname en een avatar. Alleen de naam en foto van jezelf en de naam van
je begeleider(s) kun je wel zien. Je kunt zelf een nickname en avatar instellen op je
profielpagina. Kijk hiervoor in het vorige hoofdstuk.

 Het forum gebruiken bij een leeractiviteit
Elke leeractiviteit heeft een eigen forum. Hier kun je vragen stellen en vragen beantwoorden over de leeractiviteit.
Open een leeractiviteit.
Rechts op de pagina zie je het blok Forum.

Klik op het onderwerp om het bericht te lezen.

Klik op Antwoord om een reactie op het forum te plaatsen.
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 Berichten sturen in Acadin
Binnen Acadin kun je berichten sturen naar en ontvangen van je begeleider(s).

Een bericht sturen naar je begeleider
Klik rechts op de pagina in het blok begeleiders bij jouw begeleider
op > stuur een bericht
De berichtenpagina wordt geopend en je kunt direct
een bericht typen voor je begeleider.
N.B. Je ziet de naam van je begeleider en de Avatar
van je begeleider.

Typ het bericht en klik op

Let op:
Alle berichten blijven bewaard in Acadin. Je kunt geen berichten verwijderen.
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 Berichten lezen in Acadin
Als je een nieuw bericht van je begeleider hebt, zie je dat direct in het blok berichten.
Klik in het blok berichten op het envelopje.
De berichtenpagina wordt geopend en je ziet het betreffende bericht.

Klik op de naam en de inhoud van het bericht wordt getoond.
Je ziet ook eerdere berichten van en naar dezelfde persoon en je kunt onderaan een
bericht terugsturen.
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HELP EN MELDINGEN
Naast de knop om uit te loggen bevat de blauwe werkbalk bovenaan in Acadin een
helpoptie en een optie om meldingen te doen.

 De helpoptie
Je kunt vanuit de Acadinleeromgeving direct de handleidingen oproepen wanneer
je informatie wilt over een bepaalde functie van Acadin.
Kies rechts bovenaan in de blauwe menubalk de optie

.

De pagina met de handleidingen van de Acadinwebsite wordt in een nieuw tabblad
geopend. Je kunt hier de gewenste handleiding als pdf-bestand downloaden en bekijken.

Sluit het tabblad om terug te keren naar de Acadin leeromgeving.

 Een melding doen in Acadin
Als je tijdens het werken met Acadin iets tegenkomt waarvan je melding wilt maken aan Acadin, kun je direct vanuit Acadin een nieuw e-mailbericht openen. Dit
kan een probleem op technisch gebied zijn, maar ook een opmerking over de inhoud van een leeractiviteit.
Kies in de blauwe menubalk de optie

.

De website van Acadin wordt in een nieuw tabblad geopend op de pagina met meldingsinformatie. Je kunt hier een keuze maken voor een technische melding of een
melding die over de inhoud gaat. Er wordt van hieruit direct een nieuw e-mailbericht
geopend in het e-mailprogramma dat op de computer is geïnstalleerd.

Als er geen e-mail verstuurd kan worden vanaf de gebruikte computer, kun je geen bericht versturen. Meld de opmerking dan aan je begeleider, zodat die het kan doorgeven!
Sluit het tabblad om terug te keren naar de Acadin leeromgeving.
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QUICK GUIDE

1

ACADIN – PROFIEL WIJZIGEN

Ga naar
de overzichtspagina
( overzicht ).
Rechts zie je jouw profielblok met je naam, je
foto en je interesses.

2

Kies rechts op de pagina in het blok met je
naam voor > wijzig mijn profiel .
Je ziet nu een lijst met de instellingen van
jouw profiel.

3

Wijzig de gegevens naar wens of voeg
nieuwe informatie toe.
De gegevens met een * zijn verplicht.

Kies een eigen nickname

4

Alle andere leerlingen zien jou met deze
naam.

Je kunt een foto van jezelf toevoegen.

5

Alleen jijzelf en je begeleider zien deze foto.
Klik hier op [Kies een bestand…].

6

7
8

9

Achter Bijlage kun je met de knop
[Bladeren…] een fotobestand op jouw computer selecteren.
Klik op [Upload dit bestand].
De foto wordt geüpload naar Acadin
en automatisch in het juiste formaat
toegevoegd.
Je kunt een tweede afbeelding
toevoegen als Avatar.
Deze afbeelding kunnen alle gebruikers in
Acadin zien.
Klik hier.

Typ hier je interesses en hobby's.

11

12

Je kunt in Acadin zien wie dezelfde interesses heeft en
ook met elkaar berichten uitwisselen. Z.O.Z.
Bewaar alle wijzigingen door op de knop [Wijzig
het profiel] te klikken!

10

Deze afbeelding voeg je op dezelfde
manier toe als je foto.

QUICK GUIDE

1a

ACADIN – BERICHTEN STUREN

Ga naar de overzichtspagina
( overzicht ).
Rechts zie je onderaan het blok berichten.

Klik op [Berichten].
OF
Ga naar jouw profiel( profiel ).

1b
Klik op één van de interesses.
Je ziet nu alle leerlingen in
Acadin met dezelfde interesse.
Kies de leerling waar je een
bericht naar toe wilt sturen.
Vraag je klasgenoten naar
hun nicknames.
Klik op Stuur bericht

2

Kies indien nodig een persoon bij
je Off line contactpersonen.
Typ een bericht.

3

4

5

36

Verzend het bericht via
de knop [Stuur bericht].

Als er nieuwe berichten zijn, zie je
dat direct in het blok berichten!

