
 

 

 
 
Visueel inloggen voor het primair 
onderwijs 
 

Inleiding  

Ook voor de jongsten op school heeft Muiswerk krachtige modules zoals Woordstart, Leesstart, Rekenen op 

maat 1, 2, 3 enz. Inloggen met een code is best lastig als je nog niet kunt lezen. Daarom kan dat op school 

ook met behulp van plaatjes. 

 

Hoe werkt het? 

De leerling kiest eerst het plaatje dat bij zijn groep hoort. De plaatjes bestaan uit een icoon met een kleur en 

zijn op niveau gesorteerd. Het hoogste niveau in een groep bepaalt de kleur en daarmee ook de rij waarin 

het plaatje staat. Zitten er in een groep leerlingen van niveau groep 4 en 5 tegelijk dan wordt die groep als 

niveau 5 groep getoond (kleur en rij). Onder het plaatje staat ook de naam van deze groep. 

In dit scherm is het voor de leerkracht mogelijk om op de reguliere manier in te loggen met gebruikersnaam 

en wachtwoord. 



 

 

 

Na het aanklikken van de groep verschijnen de plaatjes van de leerlingen uit deze groep. Deze zijn op 

voornaam gesorteerd. Hier klikt de leerling op zijn eigen plaatje en hij is klaar om te werken. 

Mocht er voor een leerling een wachtwoord zijn ingesteld, dan zal dit wachtwoord toch ingevoerd moeten 

worden. De leerling komt dan in een scherm waar zijn inlognaam al is ingevuld en hier hoeft hij alleen het 

wachtwoord nog maar te typen. 

Natuurlijk is het voor de leerlingen nog steeds gewoon mogelijk om thuis te werken. Thuis gaat het inloggen 

nog met een gebruikersnaam en eventueel een wachtwoord. De leerkracht kan via GROEPEN | LABELS 

eenvoudig labelbladen afdrukken zodat de inloggegevens mee naar huis genomen kunnen worden. 

Wilt u gebruik maken van de visuele inlog? Neem dan contact op met support@muiswerk.nl om deze functie 

aan te laten zetten. Dan horen wij graag tot en met welk niveau u op deze manier wilt werken. Voor deze 

niveaus kunt u Muiswerk Online op school op een nieuwe manier aanroepen. Bijvoorbeeld 

online.muiswerken.nl/school/uwschoolnaam/visual/123 (als u de groepen met hoogste niveau 1, 2 of 3 wilt 

zien verschijnen op deze pc). U kunt tot vier niveaus tegelijk aangeven. 

Om gewoon in te loggen gebruikt u het gebruikelijke online.muiswerken.nl/uwschoolnaam of klik bij de 

visuele inlog op de link rechtsonder in het scherm. 
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