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Profielpagina 
 
Om naar de profielpagina te gaan heeft de leerling een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Zie 
hiervoor de handleiding ‘Inloggen in de leerlingenportal’. 
 
 
Dit ben ik 
De profielpagina bevat de persoonsgegevens van de leerling, aangevuld met een zelf ingevulde lijst 
van interesses en hobby's. Door te klikken op ‘Wijzig mijn profiel’ kan dit voor de eerste keer worden 
ingevuld of worden gewijzigd. 
 
 

 
 
 
Mijn prijzenkast 
De prijzenkast bevat de beloningen die schoolWise verstrekt voor het vullen van het Leeslogboek. De 
prijzen zijn leuke plaatjes met een bijschrift, die in een carrousel zijn geplaatst. Door te klikken op een 
plaatje wordt het groter getoond. 
 
De prijzen worden automatisch toegekend, maar niet bij iedere toegevoegde titel. Bij de eerste drie 
leeslogboek-titels wel, maar daarna pas bij elke derde titel. Dit is gedaan om 'misbruik' te bemoeilijken. 
 

 
 
Mijn Leeslogboek 
Alle titels in het Leeslogboek van deze leerling. Een leerling kan zijn/haar mening wijzigen en het 
Leeslogboek dan opnieuw opslaan. Zie voor een toelichting op de Leeslogformulieren de handleiding 
‘Titelinformatie en Leeslogboek’. 
 
 
Mijn toppers 
Hier worden de Leeslogboek-titels met een beoordeling vanaf vier sterren getoond. Zodra er meer dan 
twee toppers zijn, verschijnt er een erepodium, waarbij de rangorde wordt bepaald door het aantal 
sterren en de meest recente datum waarop een titel in het Leeslogboek werd geplaatst. 
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Onderin staan in een carrousel alle door de leerling geplaatste boeken in het Leeslogboek: 
 

 
 
Geleend 
Hier is te zien wat er op dit moment geleend is op school, in de bibliotheek. Ook is de leenhistorie 
(getotaliseerd voor school + bieb) hier te zien: 
 

 
 
Reserveringen 
Hier is te zien wat er op dit moment gereserveerd is op school, en in de bibliotheek: 
 

 
 
Verlanglijst 
Hier staan de titels die een leerling nog eens wil lezen. Zodra iets is geleend, verdwijnt het van de 
verlanglijst. Leerlingen dienen de verlanglijst zelf samen te stellen. De hier getoonde verlanglijst is 
inhoudelijk gelijk aan de verlanglijst in de bibliotheekportal van dezelfde leerling, als de leerling ook lid 
is van de bibliotheek. 
 
Berichten 
Als er een systeembericht voor een leerling is, is dit na aanmelden te zien aan het groene balletje bij 
de naam. De systeemberichten zijn te zien in ‘Mijn menu’, onder het tabje 'Berichten'. Bijvoorbeeld: 
“Let op, je bent te laat met inleveren”. Het cijfer in het balletje geeft aan hoeveel berichten er zijn: 
 

 
 


