Inleiding
Wanneer je ingelogd bent in LDOS ga je naar het menu-item ‘VO Competenties’. Hier heb je twee
sub-menu’s:


Leerlingen



Groepen

Leerlingen
Met de knop ‘Toevoegen’ kun je leerlingen toevoegen aan de Competentiewijzer.

Naast de algemene gegevens kun je hier ook de leerkracht koppelen die de vragenlijst van deze
leerling in mag vullen. Hieruit kun je kiezen uit alle leerkrachten die bij LDOS bekend zijn. Wanneer
de juiste leerkracht hier niet tussen staat, dient deze eerst nog als gebruiker toegevoegd te worden
bij ‘Gegevens – Gebruikers’.

Na opslaan zie je de leerling terug in het leerlingenoverzicht.

Door op het envelopje te klikken verstuur je de mails naar de ouder(s) en leerling. In deze mails staat
een link die ervoor zorgt dat ze doorgestuurd worden naar de juiste vragenlijst.

De leerkracht kan de vragenlijst invullen door op het icoontje in de kolom ‘Naar lijst’ te klikken. Aan
de kleur van de bolletjes is te zien wie de lijst hebben ingevuld (na invullen wordt het bolletje groen).
Wanneer de leerkracht de vragenlijst heeft ingevuld kan deze de resultaten inzien door op het
icoontje in de kolom ‘Naar lijst’ te klikken.

Wanneer iedereen de vragenlijst heeft ingevuld kan de leerkracht de resultaten ook zichtbaar maken
voor de leerling en ouder door op het icoontje te klikken. Het icoontje wijzigt dan naar . De
leerling en ouder kunnen de resultaten inzien door dezelfde link te gebruiken als voor het invullen
van de vragenlijst.

In het resultatenoverzicht worden naast elkaar de antwoorden getoond van het kind (K), de ouder
(O) en de leerkracht (L).

Om de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen kan de vragenlijst meerdere keren uitgezet
worden. Klik in het leerlingeoverzicht op het icoontje .

Klik op om de nieuwe uitnodiging te starten. Deze is qua inhoud identiek aan de eerste. In het
leerlingoverzicht komt nu een tweede regel terug bij de leerling voor de nieuwe uitnodiging.

Wanneer voor beide uitnodigingen alle vragenlijsten zijn ingevuld worden deze bij de uitslag naast
elkaar getoond.

Groepen
Bij Groepen kun je groepen samenstellen uit de leerlingen die in het leerlingoverzicht zijn
opgenomen. Met de knop ‘Toevoegen’ kun je een nieuwe groep toevoegen en hierbij ook gelijk
aangeven welke leerlingen tot deze groep behoren.

Door op het icoontje in de kolom ‘Naar overzicht’ te klikken ga je naar het groepsoverzicht van de
leerlingen van de groep. Wanneer de leerlingen, ouders en leerkracht meerdere keren de vragenlijst
hebben ingevuld worden de laatste 2 metingen per leerling naast elkaar getoond.

