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Onlineklas Portal

Hans van Maanen, directeur OBS de Schakel:

Onlineklas helpt ons om sneller
en efficiënter te werken.
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Wat is de Onlineklas portal?
Onlineklas is een portal voor het benaderen van digitale lesstof, voor communicatie met leerlingen
en ouders, voor het inloggen op systemen van derden, zoals bijvoorbeeld Basispoort en voor het
toegang krijgen tot je projectbestanden. Alles komt samen in Onlineklas. De Onlineklas portal
is leverbaar als Onlineklas portal Basis en als Onlineklas portal Plus met daarnaast een aantal
aanvullende modules.

Veilig zoeken

• Malmberg

• Wikiwijs

• Zwijsen

• Teleblik

• ThiemeMeulenhoff

• Nieuwsbegrip

• Noordhoff

• etc.

• etc.

• WizeNoze
• Internet
• Video's
• Afbeeldingen
• etc.

• Excel
• Powerpoint

• YouTube

• Word

• ParnasSys

• Outlook

• Snappet

• OneDrive

• Gynzy

• Sharepoint

• etc.

• etc.

• Gmail
• Google Drive
• Google Calendar
• Google Docs
• etc.
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Het gebruiksgemak van
één omgeving is echt
een verademing.

Waaruit is Onlineklas opgebouwd?
Onlineklas kent een aantal slimme basisfuncties die de dagelijkse manier van leren
en werken sneller en efficiënter maken. Door deze basisfuncties te gebruiken, kun je
vanaf de eerste dag meteen profiteren van het gemak van één overzichtelijke digitale
omgeving, die je met Onlineklas portal Plus en aanvullende modules naar wens kunt
inrichten en uitbreiden. Zo bouw je aan een leeromgeving die volledig is afgestemd op
jouw dagelijkse praktijk.
OMSCHRIJVING

BASIS

PLUS

Single Sign On platform, inclusief kleuterlogin met afbeeldingen

√

√

Koppeling met Entree (Kennisnet)

√

√

Basispoort leerlingen/leerkracht koppeling

√

√

Avatar builder

√

√

Beveiligde verbinding op basis van het privacy convenant

√

√

Basispoort software koppeling		

√

Tegels toevoegen op groepsniveau		

√

Readspeaker ondersteuning/voorleesfunctie binnen de portal		

√

Geïntegreerde kinderzoekmachine van WizeNoze		

√

Lesgenerator / App builder		

√

Koppeling met de Apple App Store		

√

Onlineklas bevat een aantal
slimme functionaliteiten en met
de aanvullende modules goed
gestructureerde educatieve content.
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SINGLE SIGN ON
Dankzij Single Sign On hoef je maar één keer in
te loggen voor al je systemen. Onlineklas legt
automatisch slimme koppelingen met software
en systemen van derden, zoals bijvoorbeeld
Entree van Kennisnet, Basispoort of methodische
software van educatieve uitgevers. Daarbij
wordt gebruik gemaakt van de bestaande veilige
verbindingen, zodat de veiligheid gegarandeerd
blijft. Bij alles staat gebruiksgemak voorop.

MICROSOFT EN GOOGLE
Je kunt ook met je Microsoft of Google account
inloggen. Kleuters kunnen inloggen met een
pictogram en de hogere groepen met een
pincode. Dit kan per groep ingesteld worden.

6
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Superhandig. Ik log met
Onlineklas één keer in en heb
dan meteen overal toegang!

KOPPELING MET ENTREE VAN
KENNISNET
De Onlineklas portal sluit naadloos aan
op Entree van Kennisnet. Daardoor zijn
bijvoorbeeld Teleblik, Wikiwijs en Nieuwsbegrip
direct vanuit Onlineklas te benaderen zonder
opnieuw te hoeven inloggen.

SHAREPOINT / OFFICE 365
Binnen Onlineklas kunt u ook heel
eenvoudig uw bestanden delen. Kinderen
kunnen op deze manier hun werkstukken
maken en leerkrachten kunnen hun
lesideeën uitwisselen. De ideale manier
om volledig in de cloud te werken.
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De koppeling met Basispoort
ging helemaal automatisch.
Het werkte meteen!

DIRECTE KOPPELING MET BASISPOORT
Door in Basispoort Onlineklas als netwerkbeheerder
aan te vinken, worden automatisch alle benodigde
koppelingen en verbindingen gemaakt. U zet een vinkje
en Onlineklas regelt de rest!
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Kinderen vinden het geweldig om
zichzelf met de Avatar-functie zo goed
mogelijk na te maken.

IEDEREEN EEN EIGEN AVATAR!
Een leuke gimmick binnen Onlineklas is de mogelijkheid
om een eigen Avatar te maken. Elke gebruiker,
leerkracht of leerling, kan zijn of haar Avatar aanmaken.
Wie kan zichzelf zo goed mogelijk namaken?

Privacy staat bij Onlineklas bovenaan.
Daarom kunnen geen foto's gebruikt
worden. Des te leuker is het dat
leerlingen zichzelf door middel van een
Avatar toch herkenbaar kunnen maken.
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BEVEILIGDE VERBINDING CONFORM HET
PRIVACY CONVENANT
We hebben in Nederland gelukkig erg strenge
regels om de privacy van leerlingen en leerkrachten te waarborgen. De regels zijn opgesteld
in een overkoepelend privacy convenant. Alle
verbindingen die Onlineklas gebruikt, worden
conform het privacy convenant gemaakt.
Heel erg belangrijk voor de veiligheid en
betrouwbaarheid van data-uitwisseling tussen
verschillende systemen. Maar ook bijvoorbeeld
het gebruik van Avatars waarborgt de
anonimiteit van leerlingen en leerkrachten.

Voordat Onlineklas gebruikt kan
worden moeten IP-adressen worden
toegevoegd via de leerkrachtmodule.
Zo is het alleen mogelijk om
Onlineklas vanaf vooraf ingevoerde
locaties te benaderen.
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We staan er niet altijd bij stil,
maar als je erover nadenkt is
veiligheid gewoon prioriteit
nummer één.

BASISPOORT SOFTWAREKOPPELING
Onlineklas heeft een directe koppeling
met Basispoort waardoor de educatieve
software van toonaangevende uitgevers,
zoals bijvoorbeeld Malmberg, Zwijsen,
ThiemeMeulenhoff en Noordhoff direct kan
worden benaderd.

Digitale lessoftware van uitgeverijen
is direct vanuit Onlineklas te
benaderen. In dit geval 'De wereld in
getallen' van uitgeverij Malmberg.
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ZELF LINKS TOEVOEGEN
Je kunt in Onlineklas op elke gewenste plek eigen
tegeltjes toevoegen. Deze tegeltjes bevatten links naar
informatie die jij belangrijk vindt. Het kan een filmpje
zijn, een document een digitale les of een website.
Geordend en toegankelijk voor tablet, iPad, computer
of digibord. En je vindt ze op de plek waar jij ze wilt
vinden. Daardoor bouw je je eigen leeromgeving op.

Via dit scherm kun je zelf
geselecteerde content toevoegen
aan de Onlineklas omgeving. Zo kun
je bijvoorbeeld een Apple App over
verkeersborden toevoegen bij een
verkeersles.
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GEPERSONALISEERD LEREN MET
TEGELTJES OP LEERLINGNIVEAU
Naast het kunnen toevoegen van tegeltjes op
groepsniveau biedt Onlineklas portal Plus via
een aanvullende dienst de mogelijkheid om op
leerlingniveau tegeltjes klaar te zetten en al dan niet
te tonen. Hierdoor kun je lesstof voor een leerling
zichtbaar maken wanneer hij of zij de oefening kan
gaan doen. Het aanmaken van tegeltjes en het aanen uitzetten ervan is supereenvoudig! Dit maakt
gepersonaliseerd leren overzichtelijk, persoonlijk
en snel te realiseren.
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READSPEAKER INTEGRATIE: HARDOP
VOORLEZEN VAN TEKST
Readspeaker is een hoogwaardige functionaliteit
die het mogelijk maakt om teksten binnen
Onlineklas voor te lezen. Hierbij zijn verschillende
instellingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld de
voorleessnelheid. Daarom is Readspeaker een
hele handige hulp in het leerproces.

Op elke gewenste plek in Onlineklas
kan de Readspeaker functionaliteit
via de rechtermuisknop worden
gebruikt.

Binnen het Readspeaker menu
kunnen allerlei functies ingesteld
worden. Zoals de voorleessnelheid
of automatisch scrollen.
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ZOEKEN MET EEN DIKKE PLUS
Wizenoze is een online zoekmachine die op basis
van trefwoorden educatieve content selecteert.
Deze content wordt vervolgens ingedeeld in een
vijftal leesniveaus. Met Wizenose ben je ervan
verzekerd dat leerlingen op hun eigen leesniveau
de juiste teksten vinden.

Zoekresultaten kunnen gefilterd
worden op groeps- of leesniveau.

ZOEKHULPMIDDELEN WAAR
JE WAT AAN HEBT
Zoekresultaten in de zoekmachine van Onlineklas
kunnen op verschillende manieren gefilterd
worden. Zo is er natuurlijk de mogelijkheid om op
bestandstype (foto, video of internet) te filteren, maar
ook op leesniveau en groepsniveau. Zo worden alleen
relevante zoekresultaten getoond.

VOEG DIRECT APP'S UIT DE APP STORE TOE
Onlineklas heeft een geïntegreerde koppeling met
de Apple App Store, waarbij het mogelijk is om vanuit
Onlineklas verschillende apps toe te voegen. Op deze
manier heb je in Onlineklas alle gewenste content bij
elkaar. Met een IPad kunnen de apps ook direct
worden geopend.
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DE LESGENERATOR / APP BUILDER
Onineklas biedt leerkrachten een unieke mogelijkheid
om zelf snel lessen, toetsen en oefeningen te maken.
Met behulp van de lesgenerator maak je eigenlijk je
eigen app binnen Onlineklas, die je vervolgens voor
de leerlingen kunt klaarzetten.

Maak zelf snel eenvoudige, maar
krachtige apps met de lesgenerator.
Zet ze als tegeltje klaar en gebruik
ze om te oefenen, te toetsen en als
ondersteunende lesstof.
16
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De totaalinrichting was een
ideale oplossing voor onze
school. We konden direct van
start en alles was geregeld.

Aanvullende diensten voor
Onlineklas portal Plus
Onlineklas kan een aantal aanvullende diensten verzorgen. Hierdoor
wordt starten met Onlineklas helemaal gemakkelijk! We zorgen ervoor dat
Onlineklas volledig werkend wordt opgeleverd en indien gewenst, verzorgen
we een knoppentraining of technische training op locatie.
DE VOLGENDE AANVULLENDE DIENSTEN KUNNEN WE AANBIEDEN:
• het verzorgen van de integratie met Microsoft Office of Google met thuislogin
• inrichting Microsoft Office 365 accounts
• migratie van content uit de oude portal
• basistraining
• totaalinrichting Onlineklas, inclusief training op locatie
• e-learning
• gepersonaliseerd leren menu (tegeltjes op leerlingniveau)
Het gepersonaliseerd leren menu is een belangrijke
aanvullende dienst van Onlineklas. Naast het op
leerlingniveau kunnen toevoegen van tegeltjes bevat het
gepersonaliseerd leren menu ook 'POG', waarmee je de
ontwikkeling van leerlingen kunt volgen.
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ZOEKMACHINE ADD-ONS
Naast de mogelijkheden die Onlineklas
portal Plus biedt, hebben we ook twee
prachtige add-ons, die volledig integraal
in de zoekmachine werken. Dus naast de
bestaande zoekresultaten zoals video's,
websites en afbeeldingen, worden ook
de zoekresultaten uit deze twee add-ons
getoond.

WINKLER PRINS JUNIOR ENCYCLOPEDIE
Onlineklas heeft een unieke samenwerking
met Winkler Prins. Hierdoor worden ook
zoekresultaten uit de Junior encyclopedie
getoond. Heel handig voor het maken van
bijvoorbeeld werkstukken!

VAN DALE
Van Dale Online op school is geïntegreerd in
de Onlineklas zoekmachine. Hiermee kunnen
leerlingen direct de betekenis van een zoekterm
vinden op hun eigen lees-en begripsniveau.
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IN 5 STAPPEN ONLINE
Met behulp van een eenvoudig stappenplan helpt
Onlineklas je in 5 stappen online. Alle benodigde
instellingen worden door Onlineklas verzorgd en je
krijgt alle licentie- en inloggegevens via mail.

1
2
3
4
5

Kies voor 'Netwerkbeheerder instellen'
en vink Onlineklas aan. Je kunt meerdere
netwerkbeheerders tegelijk selecteren.

Activeer Onlineklas
in Basispoort

Ontvang de
licentiegegevens

Voeg IP-adressen toe

Print de toegangscodes

Maak
snelkoppelingen aan

1

Onlineklas krijgt een melding als je het vinkje in
Basispoort hebt gezet en sturen vervolgens de
licentiegegevens per mail toe.

Privacy en veiligheid zijn enorm belangrijk. Daarom
moet je aangeven vanaf welke locaties de Onlineklas
portal mag worden benaderd. Dit maakt Onlineklas
absoluut veilig. Je vult de IP-adressen in de online
beheeromgeving in. Zie ook het voorbeeld op
info.onlineklas.nl/start.

Elke leerling en leerkracht heeft een unieke
gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarbij
hoort ook per gebruiker een unieke QR-code.
Door deze met een tablet te scannen kan direct
ingelogd worden.

Als laatste stap maak je op het bureaublad van
de werkstations een snelkoppeling naar de
Onlineklas portal aan. Deze verwijst naar de
loginpagina.
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Snel starten?
1

Bel of mail VWC.

2

Laat je besparing uitrekenen.

3

Overtuig jezelf met een demo op locatie.

Puttenstraat 12

8281 BP

Hexelseweg 95

7645 AN

Genemuiden

038 385 24 00

Hoge Hexel

0546 55 65 05

onderwijs@vwc.nl

www.vwc.nl

info@onlineklas.nl

onlineklas.nl

