Handleiding leerling

Instructie voor de Acadin leerling
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Je hebt van Acadin een mail ontvangen met daarin de inloggegevens. Daarmee kun je aan de slag.
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1. Werken met Acadin
In deze handleiding leer je hoe het werken met Acadin in de praktijk verloopt. Je leert hoe je
leeractiviteiten kunt downloaden, kunt maken en het resultaat kunt uploaden. Ga naar
http://www.acadin.nl en log in met de verstrekte gebruikersnaam en het wachtwoord.

1.1 Inloggen
Met je gebruikersnaam en je wachtwoord log je in op je eigen Acadin pagina.

1.2 Overzichtspagina
Na het inloggen zie je de overzichtspagina. Dit is een pagina waar je de belangrijkste zaken kunt
vinden. Je ziet bijvoorbeeld in het midden het blok met de opdrachten die voor je zijn klaargezet
door je begeleider.
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Daarnaast zie je het venster ‘Inbox’. Daar staan alle belangrijke berichten in die voor jou zijn. Ook kun
je berichten versturen naar andere Acadin gebruikers. Daaronder zie je het venster ‘Binnenkort’. Dit
geeft een overzicht van de eerste leeractiviteiten die ingeleverd moeten worden.

Aan de rechterkant zie je drie vensters. Bovenaan staat een venster met informatie uit jouw profiel.
Daaronder vind je jouw ‘Portfolio’. Daar staan beoordeelde opdrachten en je cijferlijst. Het laatste
venster heet ‘Begeleiders’. Hier kun je zien wie jouw begeleiders zijn en kun je een berichtje naar ze
sturen. Je kunt helemaal onderaan de overzichtspagina ook zoeken naar leeractiviteiten, daarover zo
meer.
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1.3 Leeractiviteiten maken
Een begeleider zet voor jou leeractiviteiten klaar. Je ziet het vak, de titel van de opdracht en de
inleverdatum op je overzichtspagina.

Klik op de titel en je komt op de pagina van de leeractiviteit.
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Hier vind je een beschrijving en een knop naar de leeractiviteit zelf. Klik je op de knop <Bekijk
Leeractiviteit> dan wordt de leeractiviteit geopend in een venster of de leeractiviteit wordt
gedownload en het bestand opent automatisch. Je kunt eenbestand het beste direct opslaan, zodat
je het niet telkens opnieuw moet downloaden. Vervolgens ga je aan de slag met de opdracht.

5

Handleiding leerling

1.4 Leeractiviteiten uploaden
Wanneer je klaar bent met de opdracht dan moet je de opdracht inleveren. Dat gaat als volgt: sla het
resultaat op zodat je zeker weet dat je de laatste versie van het document inlevert. Ga terug naar de
pagina van de leeractiviteit.

Onderaan de pagina zie je een leeg vak met de knop <Bladeren> ernaast. Klik op de knop <Bladeren>
en kies het bestand dat je wilt inleveren. Daarna klik je op <Upload je opdracht>. Zo, je bent klaar! Je
hebt nu de opdracht ingeleverd en je begeleider krijgt automatisch bericht dat er een opdracht is
ingeleverd Ondertussen kun je verder werken aan een nieuwe opdracht.
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1.5 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken
Wanneer de opdracht is beoordeeld door je begeleider krijg je daarvan bericht via de mail. Ga naar je
overzichtspagina. In het venster ‘Portfolio’ klik je op <Cijferlijst>.

Hier zie je een overzicht van de afgeronde leeractiviteiten en de beoordeling van je begeleider. Deze
pagina kun je ook aan je ouders laten zien door de url van deze pagina te kopiëren en via de mail
naar je ouders te sturen.

1.6 Leeractiviteiten zoeken
Het zelf zoeken van leeractiviteiten is ook mogelijk. Onderaan op de overzichtspagina staat een
zoekvenster met het kopje ‘Opdrachten’. Vul een zoekterm in die aansluit bij je interesse. Klik
vervolgens op <Zoek> en de resultaten verschijnen onderaan de pagina.

Staat er een leuke tussen die je graag zou willen maken? Geef dan de titel door aan je begeleider. Die
kan de leeractiviteit aan je toekennen.
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2. Je profiel
2.1 Profiel bekijken
Klik in het menu bovenin de pagina op <Profiel> . Je ziet hier een overzicht van de informatie van je
profiel. Je hebt nu een aantal mogelijkheden om instellingen en informatie aan te passen.

2.2 Het wachtwoord wijzigen
Je hebt van de moderator een gebruikersnaam en een wachtwoord gekregen. Je kunt je
gebruikersnaam niet wijzigen. Je wachtwoord wel. Ga naar de overzichtspagina. Aan de rechterkant
zie je bovenaan een venster met je Hobby’s. In dit venster staat onderin ‘Wachtwoord’. Als daarop
klikt kun je je wachtwoord gaan veranderen. Typ je huidige wachtwoord, gevolgd door tweemaal
hetzelfde nieuwe wachtwoord. Klik daarna op <Bewaar de wijzigingen>. Je wachtwoord is gewijzigd.
Bij een volgende keer inloggen moet je je nieuwe wachtwoord gebruiken.
2.3 Het profiel wijzigen
Bij het aanmaken van je profiel door de moderator is er een aantal basisgegevens ingevuld. Je kunt
het profiel zelf aanvullen met persoonlijke informatie. Ook kun je je foto uploaden en koppelen aan
je profiel. Dit maakt het gebruik van Acadin voor jou een stuk persoonlijker.
Om je profiel te wijzigen ga je eerst naar de overzichtspagina. Aan de rechterkant zie je bovenaan
een venster met jouw foto en je Hobby’s. In dit venster staat ‘Mijn profiel’. Klik daarop en je kunt nu
allerlei gegevens wijzigen of toevoegen. Als je klaar bent klik je helemaal onderaan op de knop
<Wijzig het profiel>.
2.4 Nieuwe foto
Je kunt een foto van jezelf naar Acadin uploaden. Deze foto verschijnt dan op verschillende plaatsen
bij je profiel. Een portretfoto is daarom het meest geschikt, maar een andere afbeelding kan ook. De
foto moet in het JPG- of PNG-formaat zijn (.jpg of .png).
Om je foto te uploaden ga je weer naar het scherm waar je bij de vorige stap ook naar toeging om je
profiel te wijzigen. In deze lijst staat ook het kopje ‘Gebruikersafbeelding’. Om het bestand te
uploaden, kies je voor de knop <Start bestandenzoeker> en selecteer je het bestand op de harde
schijf. LET OP: wanneer het bestand de maximumgrootte overstijgt, zal het niet geupload worden.
8

Handleiding leerling

Klik dan op de knop <Wijzig het profiel> onderaan de pagina – de afbeelding zal bijgesneden worden
tot een vierkant en verkleind worden tot 100x100 pixels.
Het kan zijn dat de nieuwe foto niet direct zichtbaar is op je profielpagina. Klik dan op de knop
<Vernieuwen> in je browser.
2.5 Interesses aanmaken
Op de profielpagina zie je ook een vak voor interesses. Geef je hier een interesse op, dan ben je
vindbaar voor mensen die dezelfde interesse delen. Typ je hier bijvoorbeeld schaken, dan zal iemand
die ook schaken als interesse heeft, je kunnen vinden door op zijn eigen profielpagina op schaken te
klikken.
Om een interesse toe te voegen ga je net als bij de voorgaande stappen (2.3 en 2.4) naar de
overzichtspagina. Aan de rechterkant zie je bovenaan een venster met je Hobby’s. In dit venster staat
‘Mijn profiel’. Klik daarop en je kunt nu interesses wijzigen of toevoegen onder het kopje ‘Interesses’.
Klik daarna op <wijzig het profiel> onderaan de pagina.
Klik bovenaan in de menubalk op <Profiel>. Klik op één van je interesses. Het systeem doorzoekt de
database op andere gebruikers met dezelfde interesse. Vervolgens zie je het resultaat van de
zoekactie.

Wanneer je nu klikt op de afbeelding van de andere gebruiker (in dit geval Leerling 8 SLO) dan zie je
het profiel van deze gebruiker.

Wil je deze persoon toevoegen aan je contacten, onthoud dan zijn naam ga naar contactpersonen
toevoegen (H3).
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3. Contactpersonen toevoegen en berichten versturen

3.1 Toevoegen van contactpersonen en een bericht versturen
Om contactpersonen toe te voegen ga je als volgt te werk. Klik op de overzichtspagina op de link
<Berichten> in het vak Inbox. Je komt nu op een nieuwe pagina. Klik onderaan op <Manage my
contacts>. Typ in de zoekbalk een naam van een contactpersoon in en klik vervolgens op <Zoek>. Klik
nu bij de zoekresultaten op de naam van de contactpersoon. Je krijgt nu een foto van jouw
contactpersoon te zien. Daaronder kun je klikken op <Voeg contactpersoon toe>. Deze persoon
wordt nu boven aan in je lijst toegevoegd.

Je kunt nu eenvoudig berichten aan deze gebruiker sturen door in de lijst met contactpersonen op de
naam van de gebruiker te klikken. Vervolgens stuur je onderaan een bericht.
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4. Acadin forum
Naast de mogelijkheden om berichten te sturen aan contactpersonen, beschikt Acadin ook over fora.
Iedere leeractiviteit heeft zijn eigen forum.
4.1 Reageren op een forum
Klik op de overzichtpagina op één van jouw leeractiviteiten. Op de pagina die nu opent zie je rechts in
beeld een blok ‘Forum’. Klik op één van de berichten. Je kunt nu heel simpel antwoorden op het
forum door op <Antwoord> te klikken.

4.2 Een nieuw onderwerp toevoegen
Klik in het blok ‘Forum’ op <Alle reacties>. Klik nu op <Voeg een nieuw onderwerp voor discussie
toe>. Vul het scherm in en je kunt je eigen forum starten bij deze leeractiviteit.
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