Leeslog maken
Elke leerling kan een eigen leeslog bijhouden, in het leeslog kan de leerling zijn/haar mening geven
over de gelezen boeken. Dit staat los van het lenen van een boek, je kunt elke titel in je leeslog zetten.
Gelees logde titels tellen wel mee in de uitleenstatistieken van schoolWise, want een gelezen en
beoordeeld boek is minstens zoveel waard als een geleend boek.
Het doel van het leeslog is leerlingen leren reflecteren op gelezen boeken. Daarnaast is het voor de
docent van belang dat dit wordt vastgelegd. De docent kan de leeslogs inzien via het docentmenu.
Ook is het voor leerlingen zelf leuk om te zien wat zij door de jaren heen lazen en wat zij daarvan
vonden.
Klik in de titeldetailpagina op ‘Leeslog’.

Om een leeslog te maken moet de leerling aangemeld zijn met zijn/haar gebruikersnaam en
wachtwoord. Als de leerling nog niet aangemeld is, wordt nu het aanmeldscherm getoond.
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Leeslog voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Bij het aanbieden van het Leeslog wordt verschil gemaakt in verhalende en informatieve boeken.
Daarnaast is er een opbouw in leeftijd in de vraagstelling. Er zijn drie verschillende Leeslogformulieren: voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
Leeslog onderbouw t/m groep 4
• Rating (aantal sterren)
• Eén of meer kwalificaties aanvinken, bijvoorbeeld 'Spannend'
• Smiley kiezen
• Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek
Leeslog middenbouw groep 5-6
• Rating
• Eén of meer kwalificaties aanvinken, bijvoorbeeld 'Spannend'
• Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek
• Verrassingsvraag, bijvoorbeeld 'Mijn lievelingsplek om te lezen is …'
Leeslog Bovenbouw groep 7-8
• Rating
• Schuifbalkjes die een schaalverdeling aangeven voor een aantal eigenschappen van het boek,
bijvoorbeeld de schaal van Vrolijk ------ Droevig
• Open vraag: Dit wil ik onthouden van dit boek
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Leeslog inzien voor de leerling
De leerling kan de eigen leeslogs inzien, via ‘mijn gegevens’.
De leeslogtitels van het huidige schooljaar zijn te wijzigen. De leeslogtitels van vorige jaren zijn alleen
te bekijken.

Het Leeslog van een leerling kan een stimulans worden voor andere leerlingen. Leerlingen kunnen
elkaars Leeslog-pagina's zien door te klikken op de sterretjes in een titeldetail-pagina.
Prijzen / beloningen
Het vullen van het Leeslog wordt door het systeem beloond met prijzen in de vorm van leuke plaatjes,
te zien in 'Mijn prijzenkast' op de profielpagina.
De 'prijzen' worden uitgedeeld bij de eerste drie titels, en daarna bij elke derde titel.
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