Docenten menu
Ook docenten kunnen zich aanmelden in de schoolWise portal. Inloggen gaat op dezelfde manier als
voor de leerlingen.
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
- Telaat-lijst: overzicht per groep van geleende materialen waarvan inleverdatum verstreken is.
- Uitleenoverzicht: overzicht per groep van geleende materialen
- Leerlingaantallen: overzicht van het aantal leerlingen per groep
- Uitleenstatistiek per leerling: statistisch overzicht van uitleningen per leerling, per leerling per
soort materiaal hoeveel er geleend is
- Reserveringen per groep: overzicht per groep van de reserveringen
- Uitleenstatistiek per groep: statistisch overzicht van uitleningen, de keuze uit een periode en
jaargroep/fysieke groep of leerling
- Leesloglijst: leesloglijst van een leerling bekijken
- Leeslog export (PDF): leeslog van een leerling exporteren in PDF-formaat, voor leerlingen die
de school verlaten.
- Leestips per groep: inzien per groep welke leestips er onderling verstuurd zijn. Ook is het
mogelijk om leestip-berichten te verwijderen.
- Upload leerlingbestand: Leerlingbestand uploaden, voor de jaarlijkse leerlingimport, zie ook
de handleiding ‘Leerlinggegevens uploaden’.
- Leerling wachtwoord wijzigen: een leerling met een vergeten wachtwoord kan door de docent
een nieuw wachtwoord laten genereren. Zie ook de handleiding ‘Leerling wachtwoord wijzigen
in de portal’
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.

SchoolWise – Docentenportal

