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Als u in het middelste venster op een map of module klikt, verschijnt de inhoud in 
het rechter venster. 
  is een map 
  is een module 

  is een activiteit 
 
Het openen en sluiten van mappen of modules in de mappenstructuur kan 
door te klikken op , of door dubbel te klikken op de naam van de map of 
module. Met behulp van de mappenstructuur kunnen alle modules en activiteiten 
binnen de school op overzichtelijke wijze georganiseerd worden. 
 
Naamsveranderingen 
De naam van het Wisweb+ abonnement is veranderd in DWO-abonnement. 
De naam van de Wisweb+ nieuwsbrief is veranderd in DWO-nieuwsbrief.  
 
Handleidingen 
Er is op www.wisweb.nl een vernieuwde Basishandleiding DWO beschikbaar. 
Hieraan zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld hoe 
u eenvoudig zelftoetsen en toetsen kunt samenstellen. 
Van de andere handleidingen zullen binnenkort ook vernieuwde versies komen. 
Hieronder staat een link naar alleen de pagina waar alle handleidingen te vinden 
zijn: http://www.fi.uu.nl/wisweb/vragen/handleidingen.html 
 
Wisweb 
Ook de DWO-afdeling op de website www.wisweb.nl is vernieuwd. Hier staan nu 
beschrijvingen van de meeste lessenseries, inclusief docentenhandleidingen. Kijk 
hiervoor bij DWO modules op www.wisweb.nl. 
 

 

TIP:	
Wanneer u zelf een klas wilt aanmaken met accounts voor alle leerlingen, kan dat 
snel met een Excel of Word document. 
In de vernieuwde basishandleiding staat uitgebreid beschreven hoe dat gaat. 
 
 
Wij hopen dat u veel plezier heeft van uw DWO-abonnement en wensen u een 
goede start in het schooljaar 2012-2013. 
 
 
het DWO- team 
 
 
 


