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Docentmenu – januari 2021 

Docenten menu 
 
Ook docenten kunnen zich aanmelden in de schoolWise portal.  
Na het inloggen als docent, heeft de docent toegang tot het docentenmenu met informatie over 
uitleningen, te laatlijsten en het leesgedrag van leerlingen. De inloggegevens geven de docent 
toegang tot de gegevens van alle groepen, niet alleen de eigen groep. 
Als de docent inlogt op de schoolWise-portal, verschijnt er een tabblad ‘Docent menu’.  
 

 
 
De volgende overzichten zijn op te vragen in het docent menu: 
 

Leerlingoverzicht Overzicht van de leerlingen in een groep, met de pasnummers en 
gebruikersnamen. 

Telaat-lijst Geleende exemplaren per groep waarvan de inleverdatum verstreken is 

Uitleenoverzicht Overzicht van groep van uitgeleende exemplaren 

Leerlingaantallen Telling van het aantal leerlingen op school 

Uitleenstatistiek per 
leerling 

Overzicht van uitleningen per leerling over een bepaalde periode. Ook is 
zichtbaar wat het leesniveau, Avi niveau en leesbeleving van de 
materialen is. 

Reserveringen per groep Overzicht van openstaande reserveringen per groep 

Uitleenstatistiek per 
groep 

Telling van uitleningen op school én bibliotheek per groep, over een 
bepaalde periode 

Leesloglijst Inzage in de leeslogs van de leerlingen 

Leeslog export (PDF) Leeslog van een leerling exporteren in Pdf-formaat, voor leerlingen die 
de school verlaten. 

Leestips per groep Inzage in de leestips die verstuurd zijn door de leerlingen. Ook is het 
mogelijk om de leestip-berichten te verwijderen. 

Upload leerlingbestand Leerlingbestand uploaden, voor de jaarlijkse leerlingimport, zie ook de 
handleiding ‘Leerlinggegevens uploaden’. 

Leerling wachtwoord 
wijzigen 

Voor één leerling een nieuw wachtwoord genereren. Zie ook de 
handleiding ‘Vergeten wachtwoord wijzigen in de portal’ 

Wachtwoorden genereren Voor een groep leerlingen zonder wachtwoord een wachtwoord 
aanmaken. Zie ook de handleiding ‘Wachtwoord genereren voor 
leerlingen zonder wachtwoord.  

 
Docenten hebben meer mogelijkheden bij het versturen van leestips. Ze kunnen uit alle groepen 
kiezen en vervolgens één, enkele of alle leerlingen van een groep selecteren. Ook kan een docent 
een ander onderwerp en een andere afzender aan de leestip meegeven.  


