
Quickstart Docentenomgeving PLOT26
Om in te loggen in de lesomgeving ga je naar je schoolportaal/ELO
of naar http://docent.plot26.nl/.

Dit is het dashboard van PLOT26.
Vanuit dit scherm kun je doorklikken
naar bijvoorbeeld alle lessenseries
en je klassen. Dit doe je door op de
betreffende vakjes te klikken.

Klik hier om toegang te krijgen tot
alle lessenseries van je licentie. Zie de
volgende pagina.

Via deze tekstballonnetjes sturen we
af en toe berichten om je op weg te
helpen. Door erop te klikken kun je
berichtjes (terug)lezen of je vragen
aan ons stellen via de chat.
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Vul hier het e-mailadres in waar je
licentie aan gekoppeld is.

Bij de eerste keer inloggen in de
omgeving, wordt je gevraagd om een
nieuw wachtwoord aan te maken.
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Hier vind je de verhalen, cursussen en
het lesmateriaal voor in de vrije ruimte.

Door op een lessenserie te klikken,
bijvoorbeeld Gefixt, kom je in dit
overzichtsscherm. Hier vind je alle
lessen van de door jou gekozen
lessenserie.

Door hier te klikken kun je kiezen voor
welk leerjaar je materiaal wilt zien.

Door hier te klikken kun je filteren wat
voor lesmateriaal je wilt zien; verhalen,
cursussen, materiaal voor in de vrije
ruimte of alles bij elkaar.

Door hier te klikken kun je kiezen voor
welk niveau je materiaal wilt zien.

Hier vind je al het beschikbare
leerlingmateriaal dat hoort bij deze
les.

Hier kun je de lessen inplannen voor
je leerlingen.

Hier kun je de resultaten van al jouw
leerlingen bekijken.

Hier vind je alle aanvullende
informatie over de les.

Hier kun je een keuze maken in
niveau voor de betreffende les die je
gaat geven.
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Lesgeven



Klassenbeheer

Als je op ‘Klassen en leerlingen’ klikt
kom je op deze pagina terecht. Hier
kun je je klassen aanmaken.

Hier kun je je klas(sen) aanmaken.

Zodra je je klassen hebt aangemaakt
krijg je een overzichtsscherm te zien
zoals hier. In dit overzicht staan alle 
klassen die met PLOT26 werken.

Je kunt nog een klas aanmaken door
hier te klikken.
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Door op ‘Leerlingen indelen’ te klikken 
krijg je een overzicht te zien van al 
jouw leerlingen.
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Klassenbeheer

Hier kun je zelf filteren welke niveaus
van welke leerjaren je wilt bekijken.

De leerlingen geven bij de eerste keer
inloggen zelf aan in welke klas ze zitten.
Als docent kun je dit wijzigen indien
nodig. Dit doe je door hier te klikken en
de juiste klas aan te geven.
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Planning

Wanneer je in het overzichtsscherm op 
‘Planning’ klikt kom je op deze pagina 
terecht. Selecteer hier de lessenserie 
waarvoor je materiaal in wilt plannen.
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Door op een klas te klikken
verschijnen de namen van de
leerlingen uit de betreffende klas.

Door op een niveau achter de klas 
te klikken wordt voor alle leerlingen 
uit deze klas automatisch dit niveau 
geselecteerd. 

Je kunt per leerling het niveau wijzigen 
zodat iedere leerling materiaal heeft 
dat aansluit bij zijn of haar niveau.  

Vergeet niet om de planning op te 
slaan, dit kan door hier te klikken. 
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Door hier te klikken kun je kiezen voor 
welk leerjaar je materiaal wilt zien. Ook 
kun je filteren wat voor lesmateriaal 
je wilt zien; verhalen, cursussen, 
materiaal voor in de vrije ruimte of alles 
bij elkaar.

18

19
18

Wanneer je op een lessenserie hebt 
geklikt, zie je een overzicht van de 
klassen waar jij les aan geeft en kun je 
voor de aangeklikte lessenserie werk 
inplannen.
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Resultaten

Wanneer je in het overzichtsscherm
op ‘Resultaten’ klikt kom je op deze
pagina terecht. Via deze pagina kun
je de resultaten van jouw klas(sen)
bekijken.



Resultaten

Het balkje onder iedere les laat zien hoeveel 
opdrachten de leerling al heeft gemaakt ten 
opzichte van het totaal. Wanneer het balkje 
grijs is, betekent dit dat er open vragen zijn 
beantwoord die nog niet zijn nagekeken. 
Het nummer dat bij het balkje staat, geeft 
het aantal open vragen aan dat door jou als 
docent nog beoordeeld moet worden. De 
balkjes krijgen een kleurtje, groen (goed), geel 
(voldoende) of rood (onvoldoende), zodra de 
open vragen zijn nagekeken. De kleurtjes
die de balkjes krijgen laten de gemiddelde 
score zien. Hierdoor kun je snel zien welke 
leerling wat extra ondersteuning nodig heeft.
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Hier kun je de klas selecteren
waarvan je de resultaten wilt
bekijken.

Hier klik je de lessenserie aan
waarvan je de resultaten wilt
bekijken.

De cijfers bovenaan het schema
staan voor de lessen. 1 staat
dus voor de eerste les van de
lessenserie die je hebt aangeklikt. Het
percentage onder ‘Af’ laat zien hoe
ver de individuele leerling is met zijn
materiaal.
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Hier kun je zien hoeveel open
vragen er nog door jou als docent
beoordeeld moeten worden. Door
hier op te klikken kun je de open
vragen direct nakijken.

Om de open vragen van alle leerlingen 
te beoordelen klik je op de button  
“Open vragen nakijken”
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Resultaten
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Klik op de les of op de gekleurde 
balkjes om de resultaten van een 
specifieke les te openen.

35

Je kunt het antwoord beoordelen door 
op het groene, gele of rode vinkje 
te klikken.

Met de pijltjes kun je door alle vragen 
en antwoorden van de betreffende 
leerling navigeren.

Je kunt hier kiezen of je alle vragen en 
antwoorden wilt zien of enkel de open 
vragen. 

Hier vind je de vraag en het antwoord 
van de leerling. 

Klik op het kruisje om terug te keren 
naar het resultatenoverzicht. 
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Resultaten
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Hier kun je zien hoeveel open vragen er 
nog beoordeeld moeten worden. Door 
op het cijfer te klikken kun je de open 
vragen direct nakijken.
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Door op het vakje naast het slotje 
te klikken kun je de werkbladen van 
alle leerlingen per les vastzetten. Dit 
betekent dat de leerlingen niks meer 
kunnen wijzigen of toe kunnen voegen 
en dat ze het werkblad dus ‘ingeleverd’ 
hebben. 
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Door op het vakje achter de naam 
van de leerling te klikken zet je het 
werkblad van enkel die leerling vast.

Om terug te keren naar het 
resultatenoverzicht klik je weer op het 
kruisje.
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In dit scherm vind je een gedetailleerd 
overzicht van de opdrachten die de 
leerlingen gemaakt hebben.




