Het Muiswerk Leerplan (Pluspakket®)
De selectie van leermodules en materiaal is dynamischer en nog persoonlijker geworden. Ieder leerjaar in
het onderwijs krijgt automatisch een leerplan op maat. Dat leerplan is daarna per opleiding, per klas en zelfs
per individu eenvoudig aanpasbaar. Hoe de leerling het beste resultaat bereikt, kan individueel en eventueel
samen met de leerling ingesteld worden. Bekijk de instructievideo van het Leerplan op
www.muiswerk.nl/instructiefilmpjes.
Het Muiswerk Leerplan kent drie modi: leerplan bekijken, leerplan aanpassen, uitgebreid aanpassen.
Leerplan bekijken
U kunt het leerplan bekijken door in te loggen als docent/leerkracht of beheerder. U kiest voor de knop
GEBRUIKERS als u het leerplan van een enkele leerling wilt bekijken. De knop GROEPEN als u het
leerplan van een klas wilt bekijken. U kiest de gewenste leerling of groep en kiest voor de knop WIJZIG.
Daar gaat u naar het tabblad LEERPLAN.
Door de muis boven een vak te houden verschijnt het lijstje met modules die voor dat vak actief zijn. Het te
behalen doelpercentage staat achter iedere module en welk niveau dat voorstelt, ook. Modules die initieel
verborgen blijven voor de leerling tot de bovenliggende module gehaald is zijn te herkennen aan het
streepje voor hun naam.

Leerplan aanpassen
Om vakken, vakonderdelen of lesmodules uit te schakelen of juist bij te schakelen selecteert u leerplan
aanpassen.
Verwijder nu in één klap een heel vak of een vakonderdeel of een enkele lesmodule uit het leerplan door in
de actief-kolom het vinkje te verwijderen.

Voeg daarna eventueel lesmodules toe aan het leerplan door op het plusje voor het vak te klikken. Het
plusje wordt een minnetje en de deelvaardigheden komen tevoorschijn. Klik een deelvaardigheid open en
merk op dat één of meerdere lesmodules geactiveerd staan.
Selecteer nu bovenaan de pagina de checkbox bij ‘Toon inactieve modules’ en u ziet de lesmodules die wij
niet voor de betreffende leerling geselecteerd hebben , maar wel aanwezig zijn in uw Muiswerk pakket.

U kunt nu specifieke lesmodules aan of uit zetten door een vinkje in de kolom ‘actief’ te plaatsen. Daarnaast
kunt u per lesmodule het doelniveau aanpassen aan uw wensen. Daarmee maakt u de uitdaging individueel
desgewenst groter of kleiner per lesmodule, wel binnen grenzen natuurlijk.

Tot slot bewaart u het aangepaste leerplan met de knop Bewaar.
U kunt het leerplan nog verder aanpassen. Kies bij ‘Beeld’ voor uitgebreid aanpassen.
Functie ‘module 1-voor-1’
In de kolom ‘mod1’ is aan te geven of de modules 1-voor-1 niveau oplopend aan de gebruiker getoond
worden. Pas als een lesmodule gehaald is zal de volgende lesmodule tevoorschijn komen.
Didactische mode
In de kolom ‘didact’ is de didactische mode te activeren. De didactische mode zorgt ervoor dat slechts één
knop getoond wordt aan de gebruiker in Muiswerk Online. Een gebruiker daarmee de meest slimme route
door het Muiswerk lesmateriaal en zal optimaal gebruik maken van de oefeningen via het persoonlijke
oefenprogramma. Meer over de didactische mode leest u op pagina 35.
Functie ‘toetsen 1-voor-1’
In de kolom’ toets1’ is aan te geven of de diagnostische toetsen 1-voor-1 aan de gebruiker getoond worden.
Pas als een toets gehaald is zal de volgende toets binnen een lesmodule tevoorschijn komen.
Reset van het leerplan
Wilt u een aangepast leerplan terugbrengen naar de basisinstelling die gebaseerd is op de huidige
opleiding, dan kan de beheerdocent een ‘reset’ uitvoeren via de gele Reset-knop.

