
Handleiding voor ouders/verzorgers
Je hebt een Calcularis Thuis-licentie aangeschaft. Bedankt voor je vertrouwen. Wij 
geven je graag instructies en begeleiden je op weg naar individuele ondersteuning 
van jouw kind. Enkele belangrijke tips maken het gebruik eenvoudiger en bieden 
een basis voor het behalen van succes.
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Jouw kind moet 20 minuten lang 3 keer per week oefenen. 
Na 20 minuten oefenen geeft Calcularis zelf aan dat het kind 
voor die dag voldoende heeft geoefend. Het oefenen moet 
dan eindigen en een andere dag worden voortgezet. Om het 
succes van de wetenschappelijke studies te bereiken, moet 
jouw kind minstens 3 maanden met deze frequentie oefenen. 
Je kunt dan een pauze nemen of het aantal oefensessies per 
week verminderen.

Hoe vaak moet mijn kind oefenen? 

Jouw kind moet zelfstandig oefenen. Dit is de enige manier 
waarop de computer het leergedrag van jouw kind nauwkeu-
rig kan analyseren. Calcularis bewaakt de mogelijkheden van 
jouw kind en kan dus zelf beslissen hoe lang jouw kind aan 
welk spel moet werken en welke taken moeten worden geoe-
fend. Natuurlijk kan je jouw kind ondersteunen en motiveren 
door zo nu en dan over zijn schouder mee te kijken. Je moet 
er echter niet tussenkomen of oefeningen helpen op te los-
sen. Leg de oefeningen alleen uit als dat nodig is en jouw kind 
na verschillende pogingen vastloopt hoe een oefening op te 
lossen.

Waar moet ik op letten bij het oefenen van mijn kind? 

• Motiveer jouw kind om te oefenen.
• Vraag van tijd tot tijd in welk getallenbereik jouw kind zich 

bevindt en welke spellen hij/zij vaak speelt.
• Ben je geïnteresseerd in zijn score?
• Vraag welke dieren het al heeft gekocht en gevoerd.
• Toon jouw kind elke twee tot drie weken hun voortgang in 

Calcularis Coach.

Welke ondersteuning kan ik bieden?
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Hoe log ik als ouder in? 

1. Open de browser van je keuze:

2. Dybuster Cockpit is de centrale login voor alle Dybuster-programma‘s. 
Voer in de adresregel in: go.dybuster.com

3. Het inlogscherm van de Dybuster Cockpit verschijnt. Meld je aan met 
jouw gebruikersaccount en het bijbehorende wachtwoord. 

4. In de Dybuster Cockpit kan je met name het Calcularis Coach kinderop-
vangprogramma openen om de leervoortgang van jouw kind te volgen 
(zie pagina 8 ev).  
De Dybuster Cockpit biedt de volgende extra functies:
a. Calcularis starten.
b. Open de webshop om extra gebruikers en cursussen te ontgrende-

len of om de licentie te verlengen.
c. Wijzig gebruikersgegevens of wachtwoord.

go.dybuster.com
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Hoe log ik als kind in? 

1. Open de browser van je keuze:

2. Dybuster Cockpit is de centrale login voor alle Dybuster-programma‘s. 
Voer in de adresregel in: go.dybuster.com

3. Jouw kind logt in met zijn gebruikersnaam en wachtwoord.

4. In de Dybuster Cockpit vindt jouw kind alle programma‘s die het kan 
gebruiken. Kies «Oefen met Dybuster Calcularis»:

5. De eerste keer kan jouw kind hun partner Emily of Tom kiezen.

Hoe werkt het oefenen met Calcularis?

Klik

Calcularis is verdeeld in vier toenemende getallenbereiken:
0 - 10, 0 - 20, 0 - 100 en 0 - 1000. In elk van deze bereiken bewerken  
gebruikers de drie gebieden van begrip van getallen, optellen / aftrekken 
en vermenigvuldigen / delen.

Aan het begin van het leren beginnen alle gebruikers met de eenvoudigste 
game in het nummerbereik 0 - 10. Na elke invoer herberekent Calcularis het 
kennisniveau van jouw kind. Afhankelijk hiervan kiest Calcularis de vol-
gende game die de grootste vooruitgang mogelijk maakt. Het programma 
past zich dus automatisch aan elke gebruiker aan. Wanneer alle vaardig-
heden van een getallenbreik onder de knie zijn, verandert Calcularis in het 
volgende grotere getallenbereik.

Dankzij deze aanpassing ontwikkelt jouw kind de vaardigheden in zijn 
eigen tempo en volgens zijn persoonlijke leerpatroon. Tegelijkertijd zorgt 
Calcularis ervoor dat alle benodigde vaardigheden systematisch worden 
ontwikkeld en getraind.



6

Welke elementen bevat Calcularis?

1. Het hoofdscherm van Calcularis toont het huidige spel in het midden. 
Jouw kind bevindt zich meestal in deze weergave:

Menu

? opent de hulp.

Met een open 
menu en pauzes 
is de gamescène 

wazig.

Pauzeert en toont 
een samenvatting 
van de dag.

2. Via het menu heb je toegang tot de volgende weergaven:
a. «Mijn vooruitgang»: hier kunnen kinderen hun leerniveau op elk 

moment inzien. Het bijzondere aan ‚vooruitgang‘ in Calcularis is dat 
elk kind zijn eigen berg beklimt, waarvan de vorm afhangt van de 
individuele prestaties.

b. „Samenvatting“ en „Badges“: afbeeldingen van behaalde doelen, 
inclusief een lijst met ontvangen sterren en diamanten en gele en 
rode stippen.

c. «Verkenmodus»: in verkenmodus kan je zelf de spellen en het getal-
lenbereik kiezen om jouw kind indien no-
dig iets uit te leggen. In de verkenmodus 
krijg je geen punten of geld. De tijd stopt 
en de automatische gebruikersaanpassing 
is uitgeschakeld. Je moet jouw kind dus 
niet laten oefenen in de verkenmodus. Je 
moet daarom ook jouw ouderwachtwoord 
invoeren om de verkenmodus te openen.
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• „OVERZICHT“ toont je de voortgang en de leertijd. 

• „KALENDER“ toont je op welke dagen en hoe lang er werd uitgeoefend. 
 
 

Hoe zie ik de voortgang van mijn kind in Calcularis 
Coach?

1. Open de Dybuster Cockpit met je ouder-account (zie p. 4) en open 
Calcularis Coach.

2. Met behulp van verschillende weergaven kun je het leerproces van 
jouw kind inzien.

 Klik 
opent 

details
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• LEERTIJDEN“ geeft aan hoe lang jouw kind is ingelogd of effectief heeft 
geoefend.  

• „OEFENINGEN“ laat zien hoeveel taken jouw kind heeft opgelost en 
hoeveel daarvan correct waren. 

 

• Klik tijdens een spel op het vergrootglas om in detail te zien wanneer 
jouw kind aan welke taak heeft gewerkt . Sorteer de lijst door op de 
koppen te klikken. Je kunt de lijst ook beperken door het spel, het num-
merbereik of de modus te wijzigen. 

Muis over diagram geeft meer info.

 Klik 
opent 

details

 Klik 
om te 

sorteren

„Cumalatief“ telt op.
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• „VAARDIGHEDEN“ toont je de vaardigheden van jouw kind in de veschil-
lende getallenbereiken:

Betekenis van de kleuren:
• grijs = niet geoefend
• rood = wordt aangeleerd
• oranje = werkt redelijk goed
• geel = goed beheerst

• groen = goed beheerst
• lichtgroen = werd niet  

beoefend door Calcularis om-
dat de opvolgende vaardig-
heden al onder de knie zijn.

3. Opmerkingen:
a. Alle weergaven kunnen worden gemaakt en afge-

drukt als PDF. Als u de PDF-knop niet ziet, maxima-
liseer dan het browservenster of blader helemaal 
naar beneden.

b. Aan de linkerkant van het venster kan je de evalua-
tieperiode wijzigen. Drie periodes worden voorge-
steld, met «PERIODE INSTELLEN» kun je elke periode 
kiezen.
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Handige tips?

Let tijdens het oefenen op het volgende:
• Leg zo nodig aan jouw kind uit hoe je een spel moet 

gebruiken, maar los geen taken voor jouw kind op. Anders 
beïnvloed je het leerniveau. Calcularis kan ervan uitgaan 
dat jouw kind de juiste vaardigheid al onder de knie heeft 
en moeilijkere taken kan uitvoeren.

• Als je een taak wilt weergeven, gebruik je de  
«VERKENMODUS» (pagina 6). 

Tips voor het uitleggen van het leerproces:
• Het leerproces kan worden opgeroepen als „Mijn vooruit-

gang“ in Calcularis en in het „Overzicht“ in de coach. De 
voorstellingen verschillen sterk. „Mijn vooruitgang“ laat 
jouw kind zien hoe goed het vordert ten opzichte van 
zichzelf. Het “overzicht” toont de werkelijke vooruitgang in 
termen van nummerreeksen en vaardigheden. 

Tips voor mogelijke instellingen in de coach (pagina 7):
• Als jouw kind vermenigvuldiging / deling nog niet heeft ge-

leerd op school, kan je vermenigvuldiging / deling deactiveren 
onder «Instellingen». Vergeet niet om de vermenigvuldiging / 
delingstraining op het juiste moment opnieuw te activeren!

• Je kunt de gebruikersgegevens (wachtwoord, voornaam, 
achternaam) van jouw kind- en oudergebruikers wijzigen onder 
«Beheer».

• Wanneer je automatisch op de hoogte wilt worden ge-
houden van de voortgang van jouw kind, kan je regelmatig 
certificaten en rapporten per e-mail ontvangen. De bijbe-
horende instellingen zijn te vinden in «Beheer».
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Waar kan ik ondersteuning krijgen?

Bij technische of inhoudelijke problemen zijn wij voor onze 
Nederlandse gebruikers te bereiken via Brightskills: 
support@brightskills.nl of bel op werkdagen tussen 9 en 17uur 
naar 013-2047022



Jouw gebruikersnaam:

Jouw wachtwoord:
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