Jouw boodschap bij tienduizenden
leerkrachten?

Dat kan via
Via KlasCement kom je in contact met een netwerk van
tienduizenden leerkrachten. Zij delen er concreet lesmateriaal en lesideeën.

Jij en jouw
organisatie

Via KlasCement kunnen jij en je organisatie:
leerkrachten inspireren door te verwijzen naar
bestaand materiaal op KlasCement;
eigen materiaal delen;
een databank met materiaal koppelen;
een (nieuwsbrief)actie opzetten;
materiaal van KlasCement op jouw site tonen.

Verwijzen
naar inhoud

Inhoud
toevoegen
Nauwer
samenwerken
met KlasCement

Registreer en voeg je organisatie toe
REGISTREER:
Klik op Registreren als nieuw lid en
geef je e-mailadres in.
LDEN

Klik op de link in de aanmeldingsmail
die je ontvangt.

AANME

ZOEK

Vervolledig je proﬁel.
Voeg je organisatie toe aan je proﬁel
» Vul de naam en contactgegevens in
en voeg een logo toe.

Organisaties worden altijd toegevoegd aan een
persoonlijke account. Door aan te geven dat je voor
een organisatie werkt, kun je materiaal delen in naam
van je organisatie.
KlasCementleden kunnen in één zoekactie al het
materiaal van jouw organisatie, gedeeld door verschillende medewerkers, bekijken.

REER

REGIST

Verwijzen naar leermiddelen
Verwijzen naar één leermiddel

Verwijzen naar een
collectie leermiddelen

Elk leermiddel op KlasCement heeft een uniek
nummer, bijvoorbeeld 45815 (de snelstartgids). Dat
nummer vind je in de URL. Je kunt die nummers
gemakkelijk doorgeven.

Leermiddelen op KlasCement kun je
favoriet maken. Bekijk je favorieten
via het hartje bovenaan of via
www.klascement.net/alle/favorieten/

Wie het nummer in de URL achter www.klascement.net zet, komt meteen op het leermiddel.

Je kunt je favorieten thematisch
ordenen in mappen. Via de unieke
URL van de map kun je ze makkelijk
delen.

De interactieve oefeningen die op KlasCement
gedeeld worden, zijn zonder aanmelden
toegankelijk voor leerlingen of cursisten op
www.oefen.be : de leraar geeft het unieke nummer
van de oefening aan de leerling en de leerling zet
het nummer achter oefen.be/.

Jij bepaalt wie de map kan inkijken:
alleen jij, zij die de link kregen of
iedereen.

https://www.klascement.net/12345
TOEVOEGEN

Naam

Een KlasCementlid kan favorietenmappen volgen:
- Leraren die je favorietenmap
volgen, zien altijd de laatste versie
van je lijst.

Context

Informatie

Bij je favorietenmap kun je ook een
omschrijving geven als informatie
voor de mensen met wie je de map
deelt.

- De volgers van de map krijgen een
melding als jij een nieuw leermiddel
toevoegt aan de map.

DOWNLOAD
MAAK FAVORIET

DEEL

Bezoek youtube.com/klascement
REAGEER

Je vindt er de
laatste ﬁlmpjes
over het gebruik
van de site

Alles over
favorietenmappen

3 soorten favorietenmappen: van privé tot openbaar
Op je proﬁel staat de links naar de favorietenmappen die jij
gemaakt hebt én met iedereen deelt. Zo toon je jouw thematische indeling.
Om een map te verbergen, selecteer je 'Mensen met link
kunnen de map bekijken' of 'Alleen jij kan de map bekijken'.

Iedereen kan je favorietenmap
bekijken.
Mensen met de link kunnen de
map bekijken.
Alleen jij kan de map bekijken.

Verwijzen naar zoekacties
Na het zoeken krijg je een lijst met leermiddelen: die kan je delen!
Je kunt ook zelf een unieke zoeklink
maken. Vul hiervoor het trefwoord in
achter www.klascement.net/zoeken/

Geef een trefwoord in en klik op
Zoek. Je ziet een overzichtspagina
met leermiddelen die aan je
zoekvraag beantwoorden.
Kopieer de link van de overzichtspagina om je zoekactie door te geven.

https://www.klascement.net/zoeken/differentiatie
TOEVOEGEN

Gebruik geavanceerde ﬁlters
om complexere zoekacties
te maken.
Zoek bijvoorbeeld naar al
jouw leermiddelen met de
ﬁlter ﬁrma/organisatie.

Bewaar
zoekactie

Naam

1542 Leermiddelen gevonden bij KlasCement
SORTEER

LEES MEER
Firma/organisatie

Eigen materiaal toevoegen
1. Toevoegen
Klik bovenaan de pagina op
Toevoegen. Kies bij het soort
leermiddel dat je wilt toevoegen
op Uitgebreid. Zo heb je veel
controle over hoe je leermiddel
gedeeld wordt.

2. Controle door
moderator
De KlasCementmoderator
verantwoordelijk voor het vak of
onderwijsniveau van het leermiddel zal je toevoeging controleren
en metadateren. Er wordt
rekening gehouden met onze
toelatingsvoorwaarden en
moderatiecriteria.

3. Publicatie
Wanneer je leermiddel gecontroleerd is, krijg je een bericht van
de moderator i.v.m. de publicatie.

Nauwer samenwerken met KlasCement
Zet KlasCementinhoud op
jouw site via RSS

Zoek door KlasCement via
de zoek-plugin

Publiceer de leermiddelen die beantwoorden aan jouw
zoekopdracht op je website. Toon bijvoorbeeld alle
leermiddelen met een bepaald trefwoord, of voor een
bepaald vak.
Meer info: www.klascement.net/expo/rss/kc

Met de KlasCementplugin kunnen bezoekers vanaf jouw
site een zoekwoord ingeven voor hun zoekactie. Jij kunt
je plug-in instellen zodat je zoekopdracht beperkt wordt,
bijvoorbeeld tot een bepaald vak.
Meer info:
http://www.klascement.net/zoekrobot

Grote hoeveelheden inhoud
plaatsen op KlasCement
Heb je een ruim aanbod aan materiaal dat je sytematisch wil toevoegen? Neem dan contact op via
info@klascement om een samenwerking te starten.

AANMELDEN

ZOEK

REER

REGIST

REGISTREER GRATIS
en word lid van een
netwerk van delende
leerkrachten

KlasCement maakt deel uit van het
Departement Onderwijs en Vorming.

Contact: info@klascement.net

V.U. Micheline Scheys, secretaris-generaal
Departement Onderwijs en vorming
Koning Albert II-laan 15 | 1210 Brussel
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