De Takenmap
Inleiding
In Muiswerk Online is het mogelijk om specifieke opdrachten klaar te zetten
voor uw leerlingen. Dit gebeurt met de Takenmap. Het gebruik van de
Takenmap is ook te bekijken op www.muiswerk.nl/instructiefilmpjes voor po en
op www.muiswerk.nl/instructievideos voor vo en mbo.
Wilt u taken inplannen voor uw leerlingen? Vraag Muiswerk Support om deze functionaliteit aan te zetten.
Soms weet u precies wat er geoefend moet worden. U kunt die oefeningen dan klaarzetten door een
takenmap te maken. Wilt u taken inplannen voor uw leerlingen?
Twee opties
Bij het aan laten zetten van de takenmappen kunt u kiezen uit twee opties, die gelden dan wel voor iedereen
op school.
•

Eén enkele takenmap per leerling voor alle vakken samen
Hiermee kunt u de ene takenmap vullen met oefeningen voor rekenen en tegelijk met oefeningen
voor taal. De einddatum en de overige instellingen zijn voor alle taken gelijk. Bij het inloggen kunt u
het beste kiezen voor ‘Alle vakken’ zodat u makkelijk de oefeningen uit verschillende vakken kunt
aanwijzen. Als alle leerlingen op school voor alle vakken met dezelfde leerkracht te maken hebben
dan is dit een goede manier van werken.

•

Eén takenmap per leerling per vak
Bij deze optie kunt u voor een leerling per vak een aparte takenmap aanmaken, ieder met een eigen
einddatum en eigen instellingen. Bij het inloggen moet u zelf voor een vak kiezen (deze keuze wordt
voor leerkrachten onthouden zodat het de volgende keer zonder nadenken kan)

en daarna kunt u voor dat vak een takenmap aanmaken. Een andere leerkracht kan voor een ander
vak op een soortgelijke manier een tweede takenmap aanmaken.
Tijdens het inloggen zal de leerling bij het kiezen van een vak ook zien dat er voor een vak taken
klaarstaan. Een vak met een takenmap zal standaard geselecteerd worden, maar de leerling kan
daar zelf van afwijken.
Aanwijzen van oefeningen of toetsen.
Eerst gaat u de verschillende modules langs om de oefeningen aan te wijzen die gemaakt moeten worden.
U stopt ze in de takenmap met de knop ‘Bewaar taken’.

Taken toekennen aan de leerlingen
Nu gaat u via GEBRUIKERS naar de leerlingen die u de taken wilt geven. U selecteert één of meerdere
leerlingen (m.b.v. de CTRL toets), klikt op WIJZIG en dan op het tabje TAKENMAP.
In dit scherm heeft u de volgende mogelijkheden:
- Taken vernieuwen (bestaande takenmap legen en vullen met nieuwe taken) of taken toevoegen (taken
toevoegen aan bestaande takenmap).
- Bepaal waar de takenmap actief is: op school, thuis of overal.
- Bepaald de begin- en einddatum van de periode. Gedurende deze periode kan deze student de taken
uit deze takenmap maken.
- Bepaal het aantal keer dat de taken gemaakt moeten worden.
Klik nu op BEWAAR om de taken toe te kennen aan deze leerlingen. Of klik op BEWAAR 21 om alle
geselecteerde leerlingen dezelfde taken te geven.

Zolang de takenmap actief is voor de leerling kan hij/zij geen andere toetsen of oefeningen doen dan deze
taken1. Muiswerk werkt nu niet adaptief, u bent voor 100% de baas.

1

Als enige uitzondering gelden de Testsuites. Een ingeplande testafname heeft voorrang boven de
takenmap.

Aan de slag met de taken
Er is nu een takenmap voor deze leerling. Log in als de leerling en kijk wat er gebeurt.
Als de taken zijn afgerond wordt Muiswerk weer normaal en verschijnen de andere modules gewoon.

