Quickstart – Groove.me niveau 1: groep 1-2
Om in te loggen in de omgeving ga je naar naar https://studio.blink.nl/

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

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

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.

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.

Deze ballonnetjes kun je op
verschillende plekken
tegenkomen. Klik erop om
berichten over de lesomgeving te lezen of om de
chatfunctie te openen.
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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 staan de thema’s voor
niveau 1

Hier kun je filteren op groep,
niveau en op de verschillende
soorten lessen en songs.
Zo vind je bijvoorbeeld
de ‘Everyday songs’ en de
‘Theme songs’ onder het
kopje ‘Liedjes’. Ook vind je
hier de opdrachtjes voor
zelfstandig werken.

Kies hier hoeveel Engelse les
je elke week wilt geven: 20,
40 of 60 minuten.

Kies hier je les. Er is per
thema lesmateriaal voor vier
weken.

Download hier de
lesvoorbereidingen, de
flashcards en bekijk extra
filmpjes of animaties. Voor
groep 1-2 vind je hier ook de
prentenboeken van Tummy
Tom (Dikkie Dik).

Hier kun je makkelijk
wisselen tussen 20, 40 of 60
minuten les per week.

Klik op de knop ‘Digibordles’
om de les te starten.

