
 

 

Nieuwsbrief Wisweb+, april 2010 
 

Beste leden van Wisweb+, 
 
Graag presenteren wij u enkele nieuwe ontwikkelingen die het gebruik van de DWO 
(Digitale Wiskunde Omgeving) makkelijker en aantrekkelijker maken. 

Wachtwoorden aanpassen 
Docenten die met hun klas in de DWO werken hebben nu via het klassenoverzicht meer 
opties. 

(1) Er is een goed overzicht van de gebruikersnamen van de leerlingen. Leerlingen 
vergeten die soms. 

(2) Ook de wachtwoorden van de leerlingen kunnen in dit overzicht ‘gereset’ worden 
indien een leerling zijn of haar wachtwoord niet meer weet. 

(3) Het is mogelijk om vanuit het leerlingoverzicht snel in te loggen als een bepaalde 
leerling. Bij problemen kunt u dan snel kijken in het werk van uw leerling. 

Een schooladminaccount 
Behalve leerlingaccounts en docentenaccounts is er nu een derde rol met meer rechten 
beschikbaar voor scholen: een zogenaamde schooladmin. 

(1) Een schooladmin heeft overzicht van alle gebruikers (leerlingen en docenten) 
binnen de school en kan hiermee alle gebruikersnamen opzoeken en 
wachtwoorden vernieuwen indien iemand het wachtwoord niet meer weet. 

(2) Gebruikers kunnen ook verwijderd worden. Gebruikers kunnen ‘losgekoppeld’ 
worden van de school, maar eventueel kan een account ook volledig verwijderd 
worden (alleen de gebruiker zelf kan zijn account opheffen, maar via het 
gebruikersoverzicht kunt u inloggen als de betreffende gebruiker). 

(3) Een schooladmin heeft overzicht over alle klassen van de school en kan zien welke 
leerlingen in deze klassen zitten. 

(4) Klassen kunnen worden verwijderd, maar kunnen ook ‘overgezet’ worden naar 
een andere docent. 

Zelfgemaakte modules delen met andere scholen 
Een groeiend aantal scholen ontwikkelt met behulp van de DWO eigen lesmateriaal. Goed 
lesmateriaal maken kost tijd en het ligt voor de hand dat wiswebplus-scholen op dit punt 
samenwerken. Via de nieuwe optie Modules delen is dit nu mogelijk. 

(1) Via Modules beheren wordt de optie Modules delen zichtbaar. 
(2) Eerst wordt gevraagd of de school mee wil doen aan deze manier van 

uitwisseling: modules gebruiken of beschikbaar stellen 
(3) Via Modules opvragen krijgt men een overzicht van alle scholen die meedoen in 

deze uitwisseling. Door een school uit het overzicht te selecteren komen de 
beschikbare modules in beeld. Die modules kunnen worden bekeken en eventueel 
gekopieerd worden naar de eigen omgeving. Daarna kunnen ze gebruikt worden 
binnen de eigen school. 
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(4) Via Modules beschikbaar stellen kan men een selectie van de eigen modules 
beschikbaar stellen aan alle scholen of aan een groep te selecteren scholen. Vanaf 
dat moment kunnen deze scholen de modules zien, kopiëren en gebruiken. 

Cursus DWO-gebruik bij u op school 
Een groeiend aantal scholen maakt gebruik van onze maatwerkcursus DWO-gebruik die 
bij u op school gegeven kan worden. Dit blijkt een efficiënte manier om snel de hele 
wiskundesectie van alle mogelijkheden op de hoogte te brengen en deze manier van 
onderwijs te introduceren op uw school.  
 
Voor dergelijke maatwerkcursussen krijgen wiswebplus-leden een flinke korting (€ 675,- 
per dagdeel in plaats van € 900,-). Indien u hierin geïnteresseerd bent, kun u contact 
met ons opnemen. 
 
 
We hopen dat u veel plezier heeft van uw wiswebplus-abonnement. 
 
 
 
het Wisweb+ team 
 
 
 
 
 


	Nieuwsbrief Wisweb+, april 2010
	Beste leden van Wisweb+,
	Wachtwoorden aanpassen
	Een schooladminaccount
	Zelfgemaakte modules delen met andere scholen
	Cursus DWO-gebruik bij u op school


