
Quickstart - Blink Wereld - vakken groep 5-8
Om in te loggen in de omgeving ga je naar naar https://studio.blink.nl/

Kies hier de methode en 
het niveau waarmee je aan 
de slag wilt. Je ziet hier de 
methodes waarop jouw 
school een licentie heeft én 
de methodes waarvan je 
proeflessen kunt proberen.

Deze ballonnetjes kun je op verschillende plekken 
tegenkomen. Klik erop om berichten over de 
lesomgeving te lezen of om de chatfunctie te 
openen.

Door op je naam te klikken, 
kun je onder andere naar 
‘Beheer’ gaan. Hier maakt 
de beheerder (meestal 
is dat de ict-coördinator) 
leerlingen, leerkrachten en 
groepen aan. Daarnaast 
kun je hier ook uitleg over 
de lesomgeving vinden en 
uitloggen.

Vul hier het e-mailadres in 
waar de licentie van Blink 
aan gekoppeld is. Dit is op 
te vragen bij je ict-
coördinator.

Als de beheerder van 
Blink Studio, meestal is 
dat de ict-coördinator, de 
koppeling met Basispoort 
heeft geactiveerd, kun 
je ook via Basispoort 
inloggen.

https://studio.blink.nl/
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Bij ‘Beheer’ activeert de 
beheerder de koppeling met 
Basispoort, Momento en 
eventueel ook met ParnasSys. 

Wanneer je niet met Basispoort
werkt, voert de beheerder hier
handmatig de leerlingen,
leerkrachten en groepen in.

Vervolgens zie je hier de
groepen, de leerlingen die in de 
betreffende groep zitten en de 
leerkrachten die lesgeven aan 
die groep. Dit alles kun je zien 
door op het oogje achter de 
betreffende groep te klikken.
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Hier vind je verschillende
thema’s waarmee je aan de
slag kan.

Bij ‘Downloads’ vind je onder 
andere de materialenlijst, 
het normeringsvoorstel, 
de handleiding over digitaal
werken en de antwoorden
van de toetsen.

Hier kun je filteren wat 
voor lessen je wilt zien. 
Zo kun je kiezen voor alle 
reguliere thema’s, voor 
projectthema’s of alle 
soorten thema’s bij elkaar.

Hier kun je wisselen van 
groep.
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Hier vind je alle documenten 
die horen bij het thema, 
zoals de toets, het 
thema-overzicht, het 
leerblad voor de leerlingen 
en de plusopdrachten.

Bij ‘Actueel en extra’ vind 
je verwijzingen naar boeken, 
websites en filmpjes die je bij de 
les kunt gebruiken.

Klik op ‘Lesdocumenten’ 
om documenten die bij 
de les horen, zoals de 
lesvoorbereiding, het 
bronnenblad, het werkblad 
en de antwoorden, te 
downloaden.

Door hier te klikken start je 
de digibordles.

Dit zijn de lessen die horen
bij het thema.

Klik op ‘Leerlingwerk 
inplannen’  om de 
werkbladen voor de 
leerlingen in te plannen. 

Hier kun je de resultaten 
van jouw leerlingen 
bekijken.

Klik hier om het digitale 
werkblad te bekijken dat bij 
deze les hoort.
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Wanneer je op ‘Leerlingwerk 
inplannen’ hebt geklikt, kom 
je bij de planning terecht. 
Hier kun je de werkbladen 
voor de hele groep of voor 
individuele leerlingen 
inplannen.

Klik op ‘Resultaten bekijken’ 
om te zien welke leerlingen 
het werk al gemaakt hebben 
en hoe ze het gemaakt 
hebben. 

Zet de schuif bij ‘Nakijk’ aan 
als je wilt dat leerlingen direct 
hun vragen mogen nakijken 
en verbeteren. Zet de schuif 
uit als je wilt dat leerlingen de 
goede antwoorden pas zien 
nadat zij hun werkblad 
hebben ingeleverd.

Bekijk hier per leerling en 
per vraag welke antwoorden 
zijn gegeven. Je ziet hier ook 
snel of er een vraag is die 
door veel leerlingen fout is 
gemaakt en dus nog verdere 
uitleg nodig heeft.

Vragen met een blauw 
bolletje zijn open vragen die 
je zelf nog moet beoordelen. 
Je kan een supergoed, goed, 
voldoende of onvoldoende 
geven.

Door op het hangslotje 
te drukken geef je een 
werkblad weer vrij. Op die 
manier kan een leerling de 
opdrachten opnieuw maken. 


