
Leerlingvolg-en-stuursysteem
in www.muziekabcd.nl

Waar vind ik het leerlingvolgsysteem?
   
Klik op de button rechtsboven in de menubalk van 
 AapNootSpel en MuziekABCD. 
U komt dan op een pagina waar u kunt inloggen.

Hoe kom ik aan een wachtwoord?

• Individuele leerlingen
Leerlingen die zelf een abonnement hebben afgenomen 
kunnen u, hun leraar, vragen een e-mail te sturen naar

. 
In dat bericht moet dan de gebruikersnaam van de leer-
ling en diens voor- en achternaam vermeld worden. U 
ontvangt  van ons een wachtwoord dat samen met uw 
emailadres nodig is om in te loggen.
• Contract
Bij het afsluiten van een contract - met korting afnemen 
van meer dan zes abonnementen ineens - krijgt u als leraar 
automatisch een wachtwoord voor het leerlingvolgsys-
teem.

Wat kost dat?

Niets, het leerlingvolg-en-stuursysteem is gratis.

Wat kan ik met het leerlingvolgsysteem?

Via de docentenpagina kut u de resultaten van uw leerlin-
gen bekijken. In één oogopslag ziet u welke opdrachten 
zijn gemaakt en wanneer de leerling voor het laatst heeft 
ingelogd.

Hoe geef ik opdrachten?

Klik met de muis op een niveau-veldje bij een spel of test. 
Het veldje licht geel op: .

Vanaf dat moment ziet de leerling als hij/zij ingelogd is 
een bewegend icoontje op het niveau van het spel of de 
theorie toets die de leraar heeft uitgekozen. 
Het bewegende icon houdt op met knipperen als de leer-
ling een punt gescoord heeft, dat wil zeggen als er een 8, 9 
of 10 is gehaald in het spel of de test. 

Tegelijkertijd wordt het gele veldje op de docenten pagina 
automatisch oranje  .  
Een oranje veldje betekent dat de leerling die opdracht met 
succes en ruim voldoende heeft uitgevoerd. 

Klik op het veld om het respectievelijk op 
normaal (= geen opdracht) 
geel (= opdracht voor leerling) of
oranje (= opdracht is uitgevoerd) te zetten. 



Kan ik de opdrachten voor langere tijd voor-
bereiden?

U kunt de opdrachten automatiseren.

1…Klik op ‘update’ om er zeker van te zijn dat u de laatste 
stand van zaken voor u hebt.

2…Kies een aantal spellen uit waar de leerling aan toe is.

3…Met de knop frek/wk stelt u in hoe vaak de opdracht 
opnieuw gegeven wordt.
0 = de opdrachten worden niet opnieuw gegeven
(= automatisering = uit)
1 = de opdrachten worden eenmaal per week ververst
2 = de opdrachten worden twee maal per week ververst
(er zit telkens drieënhalve dag tussen)

4…Met deze knop stelt u in op welke dag de nieuwe op-
drachten gegeven worden. Bijvoorbeeld de lesdag.

5…Met het cijfer geeft u aan wanneer er automatisch een 
nieuw niveau wordt opgegeven. Als de leerling bijvoor-
beeld zes keer een 8, 9 of 10 heeft gehaald voor een spel, 
krijgt hij/zij automatisch opdracht een niveau hoger te 
gaan spelen.

log = logboek: een veldje om aantekeningen te maken. 
(Niet zichtbaar voor de leerling)

6…Vergeet niet de wijzigingen te bewaren!

Hoe weten de leerlingen dat ze een opdracht 
hebben?

Wanneer een leerling heeft ingelogd ziet hij/zij icoontjes 
knipperen.

U kunt vanuit de docentenpagina een e-mail naar de 
leerling sturen om te zeggen dat er nieuwe opdrachten zijn 
geselecteerd en opmerkingen of complimenten maken. 

De ‘verzend’ knop spreekt voor zich.

Wat gebeurt er als de leerling een andere leraar 
krijgt?

Gaat de leerling naar een andere leraar dan kan het 
mailadres van de leraar gewijzigd worden.

Ook de groepsnaam van de leerling kan aangepast 
worden.

Vergeet niet de wijzigingen te bewaren!

Met deze button logt u uit.
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