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Voor leerlingen
Zoek naar uitleg en oefenmateriaal over een onderwerp
In de modulelijst is een Zoekwereld-knop verschenen. Hiermee kun je zoeken naar een bepaald onderwerp om alle
uitleg over dat onderwerp te bekijken. Je kunt ook de oefeningen die bij de uitleg horen starten en maken. De scores
komen niet in je scorelijst terecht, maar de oefening is er niet minder leerzaam om. Deze functie is voorgesteld door
een van onze partnerscholen.
Standaard zoek je alleen in de uitleg van je eigen leerplan. Door de schakelaar om te zetten, kun je door alle lesstof
zoeken die op school beschikbaar is. De uitleg is van makkelijk naar moeilijk gesorteerd.

Nieuwe inlogschermen voor ieder schooltype
Voor ieder schooltype is er een nieuw inlogscherm. Hier twee voorbeelden.

Van vak wisselen zonder uit te loggen
Om van Nederlands om te kunnen schakelen naar Rekenen moest je vroeger uitloggen en opnieuw inloggen. Dat hoeft
niet meer. Je kunt links onder de modulelijst op Kies vak klikken en je mag opnieuw een vak selecteren.

Twintig modules voorzien van leerdoelteksten
Maar liefst twintig modules zijn voorzien van ruim 1000 doelteksten: Grammatica op Maat, Grammatica 1F,
Grammatica 2F, Grammatica 3F, Spelling 4F, Begrijpend Lezen 1, Begrijpend Lezen 2, Begrijpend Lezen 1JV,
Begrijpend Lezen 2JV, Lezen 1F, Lezen 2F, Lezen 3F, Lezen 4F, Praktijkgericht Lezen 1, Praktijkgericht Lezen 2,
Strategisch Lezen 2F, Studievaardigheid op maat, Studievaardigheid 1F-2F, Turbotafels, Turbotafels plus.

Doeltekst die verschijnt voordat je aan de oefening ‘Soorten teksten’ van Praktijkgericht Lezen 1 begint.

Voor docenten
Voortgang laat groei per toetsmoment zien
Selecteer de grafische mode in het voortgangsrapport van een leerling (Gebruiker - Resultaten - Voortgang schakelaar op Grafisch zetten) om de groei van een leerling in een bepaalde module te zien. Onze toetsen zijn
formatief en sturen vooral de oefenstof, maar ze meten natuurlijk ook niveau. Vanaf deze versie zie je iedere afname
van een (deel)toets terug als kolom. Zo zie je niet alleen hoe vaak er toetsen werden gedaan, je ziet ook hoe de
leerling het heeft gedaan en hoe ver hij is in de module. Let wel, deze groeigrafiek is een extraatje. Ondertussen blijft
de leerling keurig een oefenprogramma op maat krijgen om zo grote sprongen vooruit te maken.

Deze leerling heeft vier keer een toets gemaakt in Spelling 2F. Het donkerblauwe deel laat de toetsscore zien.
De lichtblauwe lijn geeft aan hoever de leerling is in deze module. Veel toetsen zijn deeltoetsen en behandelen
slechts een deel van de alle lesstof.

Voortgang toont alleen modules van dit schooljaar
De meeste docenten hebben de behoefte om alleen naar resultaten van dit schooljaar te kijken. Daarom is dat nu de
standaard geworden. Wil je verder terugkijken dan het begin van het schooljaar, kies dan weer voor Alle modules.

Alle persoonlijke oefenprogramma’s voor een klas en vak wissen
Direct na een grote vakantie wil je misschien iedereen met een schone lei laten beginnen. Dat was veel werk, nu niet
meer. Wis met één druk op de knop alle persoonlijke oefenprogramma’s (pops) van iedereen in de klas. De oranje
knop verschijnt, zodra je een vak hebt geselecteerd.

Kant-en-klare sjablonen in de takenmappen
Onze populaire takenmappen zijn nog krachtiger geworden. In de sjablonensectie van de takenmappen zijn nu voor
alle scholen de eerste zes methodes/vakken verschenen. De sjablonen bevatten sets met oefeningen uit één of meer
Muiswerkmodules. Deze kun je gemakkelijk als takenmap klaar zetten voor je leerling(en). Voor de volgende
methodes/vakken staan verschillende sjablonen klaar:
• categorieën uit Cito 2.0 Spelling
• categorieën uit Cito 3.0 Spelling
• hoofdonderwerpen voor begrijpend lezen
• hoofdonderwerpen voor studievaardigheid

• hoofdonderwerpen voor werkwoordspelling
• hoofdonderwerpen voor grammatica
Via het agenda-icoon maak je van je sjabloon een eigen takenmap die je eventueel aanpast en aan je klas toekent.
Er zullen de komende tijd meer koppelingen volgen. Misschien heb je zelf al een koppeling gemaakt tussen Muiswerk
en jouw methode. Neem in dat geval contact op met Marloes Lubbe, via info@muiswerk.nl. Wie weet kunnen we jouw
koppeling beschikbaar maken voor iedereen via dit nieuwe mechanisme.

Koppeling Testsuites en Oefenmodules duidelijker
Waarom komen niet álle door de testsuites geadviseerde modules tevoorschijn in het leerplan van de ene leerling en
wel in het leerplan van een andere leerling? Die vraag horen wij regelmatig en het antwoord is: de modules zijn met de
hand, soms door een andere leerkracht, onderdrukt voor die ene leerling. Het vakprotocol heeft nu een aparte sectie
gekregen waarin je ziet waarom geadviseerde modules worden onderdrukt. Zo is het duidelijk wat er moet gebeuren
als je de modules tóch wilt laten verschijnen: pas het individuele leerplan van de leerling aan en genereer het
vakprotocol opnieuw. De modules worden alsnog nu zichtbaar.

Verder noemenswaardig
•
•
•
•

Muiswerk Online is aangepast om met de nieuwe versie van Basispoort om te kunnen gaan.
Het terugzetten van archiefklassen is verbeterd.
Het inlezen van naamgegevens is versneld door nieuwe database routines.
Het wijzigen van wachtwoorden en e-mail is extra beveiligd i.v.m. de AVG. Als docent of beheerder moet je
eerst je eigen wachtwoord opnieuw invoeren, pas daarna wordt de wijziging geaccepteerd.

