Handleiding voor de leerling (augustus 2022)
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1 De homepagina
Om het digitaal materiaal bij je leer(werk)boek(en) te raadplegen moet je je aanmelden op
Pelckmans Portaal:
•

surf naar pelckmansportaal.be;

Aanmelden kan met:
•
•

je Pelckmans-account
je Smartschool-account

De eerste keer dat je je aanmeldt, moet je de algemene voorwaarden aanvaarden. Ook als de
algemene voorwaarden gewijzigd zijn, moet je deze opnieuw aanvaarden.
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Aanmelden met je Smartschool-account
Heb je een Smartschool-account? Dan kun je je daarmee aanmelden op Pelckmans Portaal.
Om je aan te kunnen melden met je Smartschool-account, moet je het Smartschool-adres van je
school en je Smartschool-login kennen.
Hoe kan ik me aanmelden met mijn Smartschool-account?
•
•

Klik op de knop ‘Aanmelden via Smartschool’;
Vul het Smartschool-adres van je school in en klik op de knop ‘Volgende’.

•

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord van je Smartschool-account in en klik op de knop
‘Aanmelden’;
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•

Vink aan dat je ouders toestemming hebben gegeven dat je gegevens worden
uitgewisseld en klik op de knop ‘Toestaan’. Dit moet je enkel doen de eerste keer dat je je
aanmeldt.
Kijk goed na of je met de juiste naam gekoppeld wordt, eventueel kun je die ter controle
nog eens opvragen.

Je bent nu aangemeld met jouw Smartschool-account.
Een weetje: mocht je nu toevallig in een ander tabblad van je browser al aangemeld zijn in
Smartschool, dan zal je door te klikken op de knop met 'Aanmelden via Smartschool'
automatisch toegang krijgen tot Pelckmans Portaal, zonder zelfs eerst je aanmeldgegevens in te
geven.
Aanmelden met je Pelckmans-account
Heb je nog geen Pelckmans-account? Je kunt deze op een eenvoudige manier aanmaken:
•
•

klik op de knop ‘Aanmelden via Pelckmans’;
klik op de knop ‘Schrijf je in’;

•

vul je voornaam, achternaam en e-mailadres in en kies een wachtwoord;
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•

ga akkoord met de algemene voorwaarden en klik op de knop ‘Bevestigen’.

Er wordt een e-mail naar je mailbox gestuurd om je inschrijving te bevestigen.
•

Klik in de mail op de knop ‘Activeer je account’;

Je Pelckmans-account is geactiveerd en klaar voor gebruik!
•

Klik op de knop ‘Aanmelden’;

•
•

Ga akkoord met de algemene voorwaarden;
Klik op de knop ‘Aanmelden via Pelckmans’. Je wordt automatisch aangemeld.

Je bent nu aangemeld met jouw Pelckmans-account.
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Je kunt eventueel ook je Smartschool-account koppelen. Hier kun je je in de toekomst dan ook
mee aanmelden.
Je Smartschool-account koppel je als volgt aan je Pelckmans-account:
•
•

klik in de navigatiebalk op ‘Mijn account’ en vervolgens op ‘Gekoppelde accounts’;
klik naast het logo van Smartschool op de knop ‘Koppel’;

•
•
•
•
•

klik op de knop ‘Verder’;
voer het wachtwoord van je Pelckmans-account in en klik op de knop ‘Aanmelden’;
klik op de knop ‘Verder’;
vul het Smartschool-adres van je school in en klik op de knop ‘Volgende’;
vul je gebruikersnaam en wachtwoord van je Smartschool-account in en klik op de knop
‘Aanmelden’;

Je Smartschool-account is gekoppeld.
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2 Mijn dashboard
Eenmaal aangemeld kom je terecht op “Mijn dashboard”.
Op het dashboard kun je als leerling de code uit je leer(werk)boek activeren. Je vindt die
activatiecode vooraan in je leer(werk)boek. Deze geef je per leer(werk)boek eenmalig in en,
begint steeds met ‘PM’ of ‘UP’ en bestaat uit 16 cijfers en/of letters. Het éénmalig ingeven van de
code mag met of zonder streepjes, maar gebruik geen spaties of andere tekens.

Zodra je een activatiecode hebt geactiveerd, verschijnt het leer(werk)boek onder ‘Mijn boeken’.
In deze bibliotheek vind je alle geactiveerde leer(werk)boeken. Je kunt het digitaal materiaal van
een leer(werk)boek raadplegen door op de boekcover te klikken. Bij een volgend bezoek aan
Pelckmans Portaal hoef je de activatiecode niet meer in te geven. Je ziet dan automatisch al jouw
geactiveerde leer(werk)boeken staan.
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3 Overzichtspagina van het leer(werk)boek
Je komt nu terecht op de overzichtspagina van het leer(werk)boek. Afhankelijk van het
leer(werk)boek vind je hier:
•
•
•
•
•

al het leerlingenmateriaal;
de digitale oefeningen;
je taken;
een zoekfunctie;
één of meerdere digiboeken;
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3.1 Lesmateriaal
In dit onderdeel vind je al het beschikbare digitaal materiaal voor leerlingen. Als er extra boekjes
bij het leer(werk)boek horen, moet je eerst kiezen met welk boek je wil werken.

Nadat je een boek hebt gekozen, krijg je de inhoudstafel te zien. Achter de hoofdstuk- en lestitels
wordt altijd vermeld hoeveel materiaal er voor jouw beschikbaar is. Je kunt hier:
•
•
•
•
•
•

het lesmateriaal bekijken (1). Lesmateriaal dat je leerkracht met je deelt vind je terug
onder de categorie ‘Lesmateriaal van je leerkracht’ (2);
het lesmateriaal favoriseren (3);
het lesmateriaal sorteren volgens lesvolgorde of categorie (4).
het lesmateriaal filteren op categorie (5) of op favorieten (6);
snel wisselen tussen de verschillende boeken bij de methode (7);
het digiboek openen op de eerste pagina van de betreffende les of hoofdstuk (8).
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3.2 Digiboeken
Het digiboek is volledig geïntegreerd met Pelckmans Portaal:
•

•
•

al het leerlingenmateriaal op Pelckmans Portaal vind je nu ook in het digiboek. Ook de
oefen- en leerapps (bv. woordentrainers, minidialogen en online oefeningen) zijn
beschikbaar in het digiboek;
je kunt makkelijk overstappen van Pelckmans Portaal naar het digiboek en omgekeerd;
je kunt makkelijk switchen tussen de verschillende boeken die bij elkaar horen.

3.2.1 Navigeren
Je kunt op verschillende manieren navigeren doorheen het digiboek:
•
•
•
•

door een hoofdstuk of les te selecteren in de inhoudstafel (1);
door een paginanummer in te geven en rechtstreeks naar een specifieke pagina te gaan
(2);
met behulp van de navigatiepijltjes kun je naar de vorige of volgende pagina navigeren
(3);
je kunt ook gebruik maken van de pijltjes op je toetsenbord om te navigeren. Op de
tablet kun je ook swipen om naar de vorige of volgende pagina te gaan.

1
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3.2.2 Indeling
•
•
•
•

De zijbalk kan zowel links als rechts geplaatst worden (1). Kies zelf wat voor jou het
handigste werkt;
Je kunt wisselen tussen de weergave van een dubbele pagina en een enkele pagina (2);
Je kunt de bladspiegel ook verplaatsen om te focussen op een deel van de pagina;
Er zijn verschillende zoomopties:
o standaard in- en uitzoomen (3);
o zoomen met behulp van een selectiekader (4);
o zoom to fit (5): dit zet het boek terug in de standaardweergave.

3 45 2

1

3.2.3 De lesmaterialenlijst
In de lesmaterialenlijst vind je:
•
•
•
•
•
•

videofragmenten
audiofragmenten
animaties
actuele weblinks
actuablog
…

Daarnaast krijg je ook toegang tot enkele oefen- en leerapps.
Je kunt ook:
•
•
•
•

lesmateriaal favoriseren (1);
lesmateriaal sorteren volgens lesvolgorde of categorie (2);
enkel het favoriete lesmateriaal tonen (3);
bepalen welke categorieën van lesmateriaal er wel of niet getoond worden (4).
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3.2.4 Audio- en videomateriaal
De media-iconen op de bladspiegel bevatten koppelingen naar de bijbehorende
mediafragmenten. Opgelet: niet alle media uit de lesmaterialenlijst kunnen worden geopend via
iconen op de bladspiegel.
Video- en audio-bestanden, transcripties en kijkplaten kunnen met meerdere tegelijk op het
digiboek gepositioneerd worden. Videobestanden, transcripties en kijkplaten kunnen ook
vergroot en verkleind worden.
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3.2.5 Aantekeningen
Open je een digitaal bordboek, dan is het pijlicoon automatisch actief. Dit laat je toe om tekst in
je boek te selecteren of de getoonde pagina’s te verslepen in je beeld.

Met behulp van de schrijf- en tekentools kun je op de bladspiegel heel eenvoudig tekenen (1),
markeren (2), tekst markeren (3) of tekst toevoegen (4). Je kunt je tekst, pen of markeerstift
instellen in verschillende kleuren (5) en groottes (6). Voor tekstkaders kun je bovendien werken
met een witte of transparante achtergrond (7). Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je tekst
toevoegt op een afbeelding. Je kiest zelf waar je extra tekst toevoegt. Opgelet! Je tekst wordt pas
definitief opgeslagen als je het toegevoegde tekstvak weer verlaat.
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Tekst markeren

Tekst toevoegen

Je kunt gemaakte aantekeningen tijdelijk verbergen en weer tonen (8).
Je kunt gemaakte aantekeningen op verschillende manieren verwijderen (9):
•
•
•

met een gewone gom;
met behulp van een selectiekader;
door alle aantekeningen op de bladspiegel in één keer te verwijderen.

Aantekeningen
verwijderen

Pagina 16 van 30

3.2.6 Notities toevoegen
Bij elk lesonderdeel kan je ook één of meerdere korte, opgemaakte notities nemen.
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3.2.7 Gedeelde oplossingen
Je leerkracht kan de oplossingen van de oefeningen in het digiboek met jou delen. Als de oplossingen
met jou gedeeld zijn, zie je in de inhoudstafel een lampje staan naast het hoofdstuk of les waarvan
de oplossingen gedeeld zijn (1).
Op pagina’s waarvan de oplossingen gedeeld zijn, kan je de oplossingen tonen en verbergen met het
lampje onderaan (2).

1

2
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3.3 Oefenen
In dit onderdeel kun je als leerling oefenen op thema (niet voor alle leer(werk)boeken), per
hoofdstuk of per les.

Wil je oefenen op oefenthema?
•
•

•

Klik op het menu-item ‘Op thema’;
Kies een oefenthema (en subthema);
Klik op een oefening.

Bij de oefeningen wordt altijd het hoofdstuk en de les vermeld waarbij de oefening hoort. Je kunt
de oefeningen ook verder filteren op hoofdstuk of les.
Wil je oefeningen zoeken op hoofdstuk of les?
•
•
•

•

Klik op het menu-item ‘Bij een hoofdstuk of les’;
Kies het juiste boek;
Zoek in de inhoudsopgave het juiste hoofdstuk of de juiste les;
Klik op een oefening.

In de inhoudsopgave wordt per hoofdstuk en les vermeld hoeveel oefeningen er beschikbaar
zijn.
De oefeningen worden telkens in een reeks aangeboden, die je meerdere keren kunt maken. Je
kunt je antwoorden meteen controleren (1). Je krijgt dan te zien of je antwoorden juist zijn en
krijgt ook de verbetering mee.
Je kunt een oefenreeks ook steeds pauzeren (2) en hervatten.
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Op het einde van de oefenreeks krijg je een overzicht van je resultaten. Je kunt de oefenreeks
opnieuw maken (1) of je antwoorden bekijken (2). Je leerkracht krijgt deze resultaten ook te
zien.

Voor digitale toetsen en Test jezelf zie je je resultaat ook in percentagevorm.

Wiskunde-oefeningen hebben ook al deze functionaliteiten, maar zien er visueel iets anders uit.
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3.4 Taken
Op je dashboard krijg je via een aanduiding te zien of er een of meerdere taken voor dit vak
klaarstaan. In ‘Mijn taken’ vind je een overzicht van al je te maken taken over alle vakken
heen (zie: 5 Mijn taken).

Als je doorklikt, vind je op de overzichtspagina van je leer(werk)boek het onderdeel ‘Taken’.

In dit onderdeel krijg je een lijst van:
•
•
•

je te maken taken;
je te late taken;
je gemaakte taken
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‘Te maken’ taken zijn je taken waarvan de periode nog niet verstreken is. Je ziet bij ‘tegen’
tot wanneer je daarvoor tijd hebt.
‘Te late' taken zijn je taken waarvoor de periode verstreken is, die je eventueel wel gestart
hebt, maar die je niet tijdig hebt ingediend.
‘Gemaakte’ taken zijn de taken die je op tijd indiende en waarvan de periode verstreken is.
Vanuit deze lijsten kun je je taken maken en indienen en, als je leerkracht dit toestaat, ook
opnieuw maken.
Daarnaast staan je taken ook tussen het materiaal (in Pelckmans Portaal en in je Digiboek).
Aan de hand van een extra aanduiding zie je dat de oefening een taak is.
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3.5 Zoeken
Met de zoekfunctie kun je snel specifiek lesmateriaal, een specifieke les of specifiek hoofdstuk
zoeken op basis van een trefwoord. Er wordt steeds gezocht in de verschillende boeken die bij
de lesmethode horen. Je kunt er echter voor kiezen om enkel de resultaten voor één specifiek
boek te tonen. Je kunt je zoekresultaten ook verder verfijnen door te filteren op de categorie van
het lesmateriaal.
Je kunt enkel zoeken op een woord uit de bestandsnamen van de bestanden en hoofdstuk- en
lestitels in de inhoudsopgave. Dus niet op alle woorden uit het boek.
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3.6 Applicaties
Afhankelijk van het leer(werk)boek krijg je als leerling ook toegang tot enkele oefen- en
leerapps.

3.6.1 Woordentrainer
In de woordentrainer kun je alle moeilijke woorden uit je leer(werk)boek raadplegen en leren.
Je krijgt extra informatie (voorbeeldzin, afbeelding, …) om het te verduidelijken en vindt er ook
een audiofragment met de voorbeelduitspraak terug.
Je kunt ook:
•
•
•
•
•

woorden toevoegen aan je eigen lijst met moeilijke woorden (1);
je eigen lijst met moeilijke woorden bekijken (2);
woorden opzoeken (3);
de taalrichting omdraaien (4);
woorden leren (5).
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Tijdens het leren kun je:
•
•
•
•

het woordkaartje openklappen om de vertaling te bekijken (1);
alle woordkaartjes opengeklapt tonen (2);
de woordkaartjes door elkaar schudden (3);
de taalrichting omdraaien (4).
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3.6.2 Minidialogen
De minidialogen helpen je bij het inoefenen van voorbeelddialoogjes. Je kunt:
•
•
•

de dialoog helemaal beluisteren (1);
een stuk van de dialoog beluisteren (2);
je eigen uitspraak opnemen (3) en beluisteren (4).

Nood aan een extra uitdaging?
•
•

Verberg de tekst van een spreker (5) of zet het geluid van een spreker uit (6) zodat je dit
zelf kunt uitspreken.
Verberg de kernwoorden (7).
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3.6.3 Digitaal lezen
Je vindt op Pelckmans Portaal ook extra onlineteksten met differentiatiemogelijkheden. Zo kun
je:
•
•
•
•
•
•
•

de tekst laten voorlezen (1);
vertalingen van moeilijke woorden tonen/verbergen (2);
de tekst vergroten/verkleinen (3);
de tekst in een ander lettertype tonen (4);
extra media bij de tekst bekijken (5);
online-oefeningen bij de tekst maken (6);
de tekst afdrukken (7).
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4 Mijn leerkrachten
Bij ‘Mijn leerkrachten’ vind je alle leerkrachten terug die jou aan hun klas gekoppeld hebben. Als
je leerkracht je heeft uitgenodigd voor zijn klas, kan je die uitnodiging hier aanvaarden.
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5 Mijn taken

Bij ‘Mijn taken’ vind je alle ‘te maken’ taken over alle leer(werk)boeken heen. Via een aanduiding
in het icoon zie je of er taken voor je klaarstaan. Klik door om het overzicht te zien.

•
•

Bij ‘Nog indienen deze week’ zie je alle taken die je deze week nog moet indienen.
Bij ‘Eerstvolgende’ zie je alle volgende te maken taken.

De taken zijn gesorteerd op einddatum. Klik op de knop ‘Maken’ om een taak te maken. De taak
verdwijnt uit het overzicht nadat je deze gemaakt hebt. Een gemaakte taak vind je terug bij
‘gemaakte taken’ in het takenoverzicht bij je leer(werk)boek (zie: 3.4 Taken).
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