Welkom bij Dybuster
Orthograph

Team Brightskills

3. Grondige evaluatie

Wij helpen je graag jouw leerlingen individueel te ondersteunen.
Voor vragen staan wij altijd voor je klaar.

2. Begin van de training

De concepten achter het lesmateriaal van Dybuster zijn ontwikkeld door
computerwetenschappers van ETH Zürich en neuropsychologen van de
Universiteit van Zürich. Al meer dan 10 jaar worden de ervaringen en behoeften
uit het dagelijkse schoolleven continu verwerkt in de ontwikkeling van het
lesmateriaal. Alle informatici, leerkrachten, doctorandi en medewerkers van
Dybuster verbeteren voortdurend het lesmateriaal en ontwikkelen het verder.
Dybuster geeft je een eenvoudig instrument dat zich aan alle leersituaties aanpast.
Jojouw leerlingen worden individueel gestimuleerd. Persoonlijke ondersteuning
wordt de leerkrachten gemakkelijker gemaakt, omdat de leermiddelen de
gedetailleerde leerprocessen en voortgang duidelijk aangeven.

1. Voorbereiding

We kijken er naar uit om met onze leerprogramma's het dagelijkse schoolleven te
ontzorgen.

4. Individuele aanpassing

Beheerderstoegang tot de
Dybuster Cockpit
1. Voorbereiding

In de Dybuster Cockpit vind je alle programma's waartoe je toegang hebt. Elke
gebruiker krijgt links te zien die overeenkomen met zijn/haar rol
(leerlingen, leerkrachten, leerkrachten met beheerdersrechten).
1. Open de browser van je keuze.

Vul hier je
gebruikersnaam en
wachtwoord in.

3. Grondige evaluatie

3. In de Dybuster Cockpit: Selecteer «Instellingenbeheer».

4. In het instellingenbeheer kan je de gebruikersaccounts voor leerkrachten aanmaken. (Bekijk de pagina «Beheerder maakt gebruikersaccount voor leerkrachten aan»). Leerkrachten kunnen vervolgens hun persoonlijke inloggegevens
gebruiken om zelf de gebruikersaccounts voor hun leerlingen aan te maken.
Of je maakt als beheerder de leerlingen aan.
Maak het de leerkrachten en leerlingen gemakkelijker:

4. Individuele aanpassing

Klik-

a. Plaats de link naar de Cockpit (zie hierboven) in het Startmenu van de
computer.
b. Plaats de link naar de Cockpit (zie hierboven) op het bureaublad.

2. Begin van de training

2. De centrale login voor Dybuster vind je op:
https://go.dybuster.com

Beheerder maakt
account voor leerkrachten aan
1. Voorbereiding

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com.

2. Je klikt op «instellingenbeheer»
3. Je bevindt je in het beheer op het schoolniveau:

De pijl en de titel geven het huidige niveau

Opmerking

2. Begin van de training

Klik-

Je kunt altijd naar dit niveau
terugkeren met behulp van het
schoolsymbool

Navigatie voor het
huidige niveau
De huidige weergave
is onderstreept.

3. Grondige evaluatie

Hoofdfuncties voor
het huidige niveau

Opmerking
Je kunt de leerkrachten ook
gemakkelijk importeren met

5. Voer de volgende informatie in: gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord.
Vrijwillig: voornaam, achternaam, geslacht. In het geval dat de
leerkrachtgebruiker de taak van beheerder op zich neemt, bevestig dit dan met
een vinkje in het daarvoor bestemde veld.

behulp van een CSV- of
Excel-bestand.

Vink het vakje aan
voor beheerders
Vul hier de naam van
de klas in.

Opmerking

6. Voor klassen of personen in het speciaal onderwijs of met hun eigen klas of
studiegroep, kan je een klas aanmaken waarin diegene deze leerlingen kan
beheren:
a. Voer nu onder «Klas» een naam in voor de klas. De klas wordt aangemaakt
met volledige toegang door de leerkracht-gebruiker.
b. Laat klasnaam leeg: Maak de klas later aan of geef de leerkracht-gebruiker
toegang tot een bestaande klas nadat deze gemaakt is.
c. De aangemaakte leerkracht ontvangt automatisch zijn inloggegevens.

Geef elke klas een unieke
naam, bijv. «Klas A». Deze naam
kan later ook weer
gewijzigd worden.

4. Individuele aanpassing

4. Selecteer «Leerkracht aanmaken»

7. Door op «Aanmaken» te klikken bevestig je de invoer en wordt de gebruiker
aangemaakt. «Aanmaken» is alleen actief wanneer de benodigde informatie
volledig is.
Opmerking

8. Maak nu alle gebruikersaccounts aan voor de leerlingen of laat deze taak aan
jouw leerkrachten over.

Je kunt de e-mail ook later
versturen vanuit het overzicht

E-mail direct
versturen of later?

“leerkrachten” onder
«Overzicht».

Open een voorbeeld
van de e-mail

9. Wanneer je niet elke leerkracht afzonderlijk wilt registreren en in plaats hiervan
wilt uploaden vanuit een bestaand CSV- of Excel-bestand, kun je de functie

Klik-

«Bulkwijziging» kiezen. NB: dit kan alleen op schoolniveau.
10. Selecteer «Leerkracht synchroniseren» om een nieuwe importwizard te starten.

Terugkeren naar
schoolniveau

Klik-

Opmerking
Wanneer je wijzigingen wilt
Klik-

aanbrengen in jouw bestaande
gebruikers met behulp van een
import, selecteer dan «Leerkracht-gebruiker exporteren».

Beheerder maakt gebruikersaccount voor leerlingen aan
1. Voorbereiding

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Open het «Instellingenbeheer».
2. Wanneer je nog geen klas aangemaakt hebt , kies je «Klas aanmaken»:

Klik-

2. Begin van de training

3. Nadat je de klas hebt aangemaakt, bevind je je op het klasniveau. Hier kun je
gebruikersaccounts aanmaken voor leerlingen in deze klas. Hiervoor klik je op
«student aanmaken».

Opmerking
Om een leerkracht toegang te
geven tot een specifieke leerling, open je het profiel van de

3. Grondige evaluatie

a. Geef de klas een unieke naam, bijv. «Klas A». Deze naam kan later ook weer
gewijzigd worden.
b. Klassen zijn groepen van leerlingen die Dybuster-trainingsprogramma's gebruiken. De begeleiders of specialisten worden toegewezen aan de «Klassen» zodat ze de voortgang van de leerlingen in het coachingsprogramma
kunnen begeleiden. Per klas kunnen meerdere begeleiders toegewezen
worden.

leerling en klik je op «Toegang

a. Voer de volgende informatie in: gebruikersnaam en wachtwoord.
b. Optioneel kun je het e-mailadres, voornaam, achternaam en geslacht
opgeven.
c. Klik op «Aanmaken».

verlenen».

Opmerking
Je kunt jouw leerlingen ook
importeren met behulp van
een CSV- of Excel-bestand.

Klik-

4. Keer terug naar klassenniveau om extra gebruikersaccounts voor leerlingen in
deze klas aan te maken. Daarvoor klik je op studenten.
Klassenniveau
Klik-

4. Individuele aanpassing

Klik-

Toegangsrechten voor leerkrachten
tot klassen en leerlingen

Opmerking
In plaats van leerkrachtgebruikers toegang tot een klas te
geven, kun je ze ook gedeeltelijke toegang tot individuele
leerlingen van een klas geven.
je ziet alleen deze leerlingen
in de Coach en kunt alleen hun
leerinstellingen wijzigen.

2. Als je een leerkracht toegang wilt geven tot een klas, klik je op
«Klassen/Groepen» in de navigatie op schoolniveau. Selecteer de juiste klas.

4. Individuele aanpassing

3. Je bevindt je nu op het klasniveau. Selecteer «Leerkracht» om te zien welke
leerkrachten volledige of gedeeltelijke toegang hebben tot deze klas. Klik nu
op een van de knoppen voor «Toegang beheren».

4. Selecteer voor elke leerkracht de toegangsautorisatie via hun
vervolgkeuzemenu. Met «Geen toegang» trek je de autorisatie in. Bevestig de
wijzigingen met de knop «Toegangsniveau opslaan».

Opmerking
Idealiter geeftjealle ondersteunende leerkrachten, tot

5. Als je een leerkracht individuele gedeeltelijke toegang tot individuele leerlingen wilt geven:
a. Schakel over naar de leerlingenlijst van de klas op klasniveau door op
«Studenten» te klikken in de bovenstaande afbeelding.
b. Selecteer «Toegang verlenen» in het menu voor de leerlinggebruiker.

3. Grondige evaluatie

1. Open de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Open instellingenbeheer».

2. Begin van de training

Dybuster maakt onderscheid tussen twee niveaus van toegangsrechten tot klassen:
a. Een leerkrachtgebruiker heeft Volledige toegang tot een klas nodig,
waarmee hij leerlinggebruikers kan maken. Een leerkracht-gebruiker met
volledige toegang kan leerlinggebruikers in de klas beheren en verwijderen.
b. Leerkrachtgebruikers met gedeeltelijke toegang tot een klas kunnen alle
leerlinggebruikers in de Coach zien en hun leerinstellingen wijzigen. Je kunt
geen nieuwe leerlinggebruikers aan de klas toevoegen of leerlinggebruikers
verwijderen.

1. Voorbereiding

De verantwoordelijke leerkrachten van de leerlingen hebben voor de begeleiding
de benodigde toegangsrechten nodig. Hiervoor geef je alle ondersteunende
leerkrachten gedeeltelijke toegang tot de volledige klassen van waaruit zij de
individuele leerlingen begeleiden.

alle klassen die ze begeleiden,
gedeeltelijke toegang.

Starten voor leerkrachten

2. Welkom bij Dybuster Cockpit! Selecteer «Orthograph Coach». Hier kun je alle
evaluaties en aanpassingen maken.

5. Dybuster Orthograph bewaakt en controleert alle leerinhoud en maakt voor
elke gebruiker voortdurend geïndividualiseerde leerstof. Alle woorden worden
opgevraagd totdat ze als «geleerd» beschouwd worden. Geleerde woorden
worden in de herhalingsmodule opnieuw getest en afhankelijk van het aantal
fouten, opnieuw in de training opgenomen etc.
6. Na ong. 2 weken is het zinvol om het leergedrag van jouw leerlingen te beoordelen in de «Orthograph Coach». Na ong. 1 maand is het zinvol om
gedetailleerde evaluaties te maken. Na ong. 2 maanden kun je, indien gewenst, individuele aanpassingen maken.
Veel plezier en succes gewenst met het starten van het Dybuster-leerprogramma.

4. Individuele aanpassing

4. Leg aan de leerlingen uit hoe ze met Dybuster moeten werken.
De ideale training is 3 keer per week, gedurende 20 minuten, verspreid
over 4 maanden intensief. Daarna kunnen de trainingsdagen worden gereduceerd of kan er een trainingspauze ingelast worden. De leerlingen kunnen
zowel op school als thuis trainen.

3. Grondige evaluatie

3. Maak gebruikersaccounts voor jouw leerlingen aan, als dit nog niet door de beheerder gedaan is. Druk de automatisch gegenereerde brieven voor ouders/
verzorgers af met de persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden van
jouw leerlingen.

2. Begin van de training

Klikken

1. Voorbereiding

1. Start de browser van jouw keuze op en open go.dybuster.com Meld je aan bij
Dybuster Cockpit met jouw persoonlijke gebruikersaccount.
Jouw gebruikersnaam:
Jouw wachtwoord:

Leerkracht maakt gebruikersaccount
1. Voorbereiding

1. Open go.dybuster.de in de browser en meld je aan met jouw gebruikersnaam
en wachtwoord. Selecteer «Orthograph Coach».
2. Je kunt leerlingen toevoegen of verwijderen via «Gebruikersbeheer».

2. Begin van de training

Klikken

leiden naar hetzelfde

Klikken

4. Voltooi het invoerscherm.
Opmerking
Modules zijn de leereenheden
van Orthograph. Over het
algemeen beginnen kinderen
bij module 1. Als de woorden in
de eerste modules te
eenvoudig zijn, vorderen de
kinderen sneller.
Klik-

5. Selecteer “Basiswoordenschat Nederlands”:
Leg voor elke
leerling de leergang
en de startmodule
vast.

Klikken
Na het aanmaken: druk hier
de brieven af voor ouders/
verzorgers.

4. Individuele aanpassing

Maak voor elke leerling
een nieuw gebruikersaccount aan.

3. Grondige evaluatie

3. Selecteer links onderaan «Toevoegen». Scrol indien nodig omlaag.

Opmerkingen voor aanvang
Uitleg van het leerprogramma
Drie spellen begeleiden de leerlingen door de training.

Het grafiekspel traint de
woordstructuur
(lettergreep of training van de
basiscomponenten).

Enkele tips en trucs:
• Hoofdletters worden weergegeven met een cilinder, kleine letters met een
bol en umlauts (ä,ö,ü) met een piramide.
• De kleur van de tekens helpt je de letter te onthouden.
• Als je een verkeerde letter typt, klinkt een fouttoon en gaat de bijbehorende vorm knipperen. Dit helpt je je fout onmiddellijk te corrigeren.
• Bij alle oefeningen kun je punten verzamelen en daarmee in de beloningsshop spelfuncties kopen.
• Wanneer je een module voltooid, verschijnt er vuurwerk om je te feliciteren.
• Je kunt op elk moment je leerstatus bekijken en je voortgang en de bereikte doelen tonen.

4. Individuele aanpassing

Dybuster Orthograph bepaalt hoe lang er in welk spel getraind wordt en berekent
welke woorden er geoefend worden. Het leerprogramma bewaakt en bestuurt het
leren individueel. Zodra een woord is geleerd, verdwijnt het in een
herhalingsmodule en wordt het na een bepaalde tijd opnieuw opgevraagd. Nadat
een woord in de herhaling foutloos geschreven is, wordt het beschouwd als
definitief geleerd. Nadat er 20 minuten trainingstijd verstreken zijn, informeert
Dybuster dat er voor vandaag genoeg getraind is.

3. Grondige evaluatie

Het leerspel traint woorden,
die eventueel
foutloos getypt moeten
worden.

2. Begin van de training

Het kleurspel traint de
toewijzing van letters aan
kleuren en tonen.

1. Voorbereiding

De volgende uitleg dient als introductie voor de training met Orthograph.

Opmerkingen voor aanvang:
Uitleg leerproces in de hersenen

Hoe meer verbindingen er in onze hersenen zijn en hoe sterker deze verbindingen zijn, hoe gemakkelijker het voor ons is om te leren en hoe beter we
kunnen onthouden wat we hebben geleerd.

Multi-sensorisch leren

•

Als we leren, worden er nieuwe verbindingen gevormd; als we herhalen wat we
geleerd hebben, worden deze verbindingen sterker.

•

Als we iets willen onthouden, worden deze zenuwcellen geactiveerd. Via de
verbindingen tussen de zenuwcellen wordt informatie gezocht en uitgewisseld.

•

Voor ons leren, houdt dit in dat we zoveel mogelijk toegang moeten hebben
tot bepaalde inhoud. We moeten als het mogelijk is met meerdere zintuigen
leren.

•

Als we met verschillende zintuigen leren, dus ook verschillende zenuwcellen
aanspreken, ontstaan er meer verbindingen en wordt ons netwerk in de hersenen sterker. Dit leren met meerdere zintuigen noemen we multi-sensorisch
leren. Daarmee werkt Dybuster Orthograph.

•

Bij dit leerprogramma verschijnen woorden in kleuren, vormen, structuren en
tonen. Dit multi-sensorisch leren activeert verschillende zintuigen en
verschillende zenuwcellen.

•

De hersenen kunnen zo nieuwe verbindingen maken. Het neurale netwerk
wordt versterkt. Woord-afbeeldingen kunnen beter worden onthouden,
opgeslagen en op een later tijdstip worden opgeroepen. Dit maakt de spelling
gemakkelijker.

4. Individuele aanpassing

Ons geheugen is als een groot netwerk. Kennis dat zich in een netwerk bevindt,
kan gemakkelijker en sneller opgeroepen worden en blijft langer bewaard.

3. Grondige evaluatie

•

2. Begin van de training

Onze hersenen bestaan uit ongeveer 150 miljard individuele neuronen, ook wel
zenuwcellen genoemd. Deze zenuwcellen hebben de mogelijkheid om met elkaar
verbindingen aan te gaan en via deze verbindingen informatie met elkaar uit te
wisselen.

1. Voorbereiding

De volgende uitleg dient als introductie voor de training met Dybuster
Orthograph. Pas de inhoud aan jouw doelgroep aan.

Eventuele kennismakingsles
Dybuster Orthograph.

5‘

Weten waarom
wij met Dybuster
multi-sensorisch
leren

1.

Uitleg leerproces in de hersenen» voorlezen, vertellen of
zelfstandig laten lezen, vragen ophelderen

Hoofdstuk «Opmerking
vóór aanvang. Uitleg
van het leerproces in
de hersenen»

10‘

De regels voor de
training kennen

1.

Hoofdstuk «Voor aanvang, uitleg leerprogramma», voorlezen, vertellen, vragen ophelderen
Trainingseenheden definiëren: Waar en hoe vaak? (Op
school tijdens de lessen/ Vrijwillig tijdens daluren/ Thuis
als huiswerk...)
Gebruikersnaam en wachtwoord laten opschrijven
Verspreid de brief van de ouders, leerlingen ,,met daarin
de gebruikersnaam en wachtwoord om thuis te trainen

Hoofdstuk «Voor
aanvang, uitleg leerprogramma»

Neem leerlingenblad «Eerste stappen met Dybuster
Orthograph» samen met de leerlingen door
(Dybuster Cockpit openen, aanmelden, Orthograph
starten)
Bewaar de Cockpit-Link op het bureaublad of in het
startmenu.
De leerlingen ronden de training af.
Laat ze voor elk spel de video-instructies lezen

Pc/Laptops

Leg voortgangstekens in het spel en beloningen in de
shop uit
Leg de mogelijkheden van Coach-functies uit

op een pc of beamer

Wanneer en hoe vaak controleert het LP de leerstatus?
Wanneer krijgen de leerlingen terugkoppeling en in
welke vorm (leerrapporten of certificaten)?
Laat zien hoe een leerrapport of certificaat eruitziet
Inkijk in de Orthograph Coach
Stel de consequenties van een gebrek aan training vast
Wanneer worden specifieke fouten met de individuele
leerling besproken?
Wanneer worden eigen modules gemaakt?

op een pc of beamer

Brief aan de ouders afgeven
De eerste oefeningstijd thuis uitvoeren

«Brief aan de ouders»

2.

3.
4.

20‘

De training kunnen starten

1.

2.
3.
4.
5‘

Kunnen leren
reflecteren

1.
2.

5‘

Weten hoe het
leren kan worden
geoptimaliseerd
op basis van
reflectie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TH

De training
1.
zelfstandig kunnen 2.
uitvoeren

«Brieven voor de ouders» met persoonlijk
wachtwoord (kunnen
in Orthograph Coach
met een druk op de knop
aangemaakt worden)

4. Individuele aanpassing

Materiaal

3. Grondige evaluatie

Activiteiten

2. Begin van de training

Tijd Doelen

1. Voorbereiding

Dit lesplan dient als voorbeeld en moet worden aangepast aan het niveau en de voorkennis van de
leerlingen.

leerlingenblad

Starten voor leerlingen
Jij mag met het unieke leerprogramma Dybuster Orthograph trainen!
Het leerprogramma helpt je woorden goed te onthouden en foutloos te schrijven.
Je mag zelfstandig op de computer trainen. Het is belangrijk dat je er minimaal
3 keer per week, 20 minuten mee oefent. Je hersenen hebben deze regelmaat
nodig, zodat de verbindingen sterker worden. Je leert spelling op een
multi-sensorische manier, dat wil zeggen via verschillende zintuigen. De woorden
krijgen kleuren, tonen en een structuur. Dit is de truc van Dybuster Orthograph!
Je mag ermee op school, thuis, op de computer of op de tablet trainen. Je werk
wordt opgeslagen zodat je leerkracht je training kan volgen.
Je gaat grote vooruitgang boeken, kijk daar naar uit!
Je gebruikersnaam:
Je wachtwoord:
Het leerprogramma wordt op jou afgestemd. Het kent jouw sterke punten en
zwakke punten op het gebied van spelling en weet precies hoe jij het beste en het
snelste leert. Daarom is het erg belangrijk dat je zelfstandig met het programma
traint. Alleen dan kan het jou en jouw leerproces goed leren kennen en je perfect
helpen. Wees niet bang om fouten te maken. Fouten zijn onze vrienden omdat ze
ons laten zien waar we ons nog kunnen verbeteren.
1. Open je browser.
2. Typ in de adresregel: go.dybuster.com
3. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.
4. Open «Orthograph».

Klikken

5. Je training begint!
6. Later kun je misschien je eigen modules maken, om bijvoorbeeld
dicteewoorden te oefenen. Je moet altijd in de begeleide training werken.

Begeleid werken &
Eerste overzicht van de ontwikkeling.
1. Voorbereiding

1. Open de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Meld je aan met jouw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Selecteer «Open Dybuster Orthograph Coach».

2. Begin van de training

3. Orthograph Coach stelt je in staat om alle evaluaties en aanpassingen uit te
voeren. Selecteer de tegels en probeer alle functies uit!

Navigatie

Selectie definiëren

Certificaten en rapporten

Maak met slechts een paar klikken certificaten of
leerrapporten aan voor alle, bepaalde of individuele
gebruikers. Selecteer het ontwerp en klik op de PDFknop - klaar.

E-mailbeheer

Als je wilt, kun je al deze rapporten en certificaten
automatisch naar je laten versturen of naar de e-mailadressen van jouw leerlingen.

Opmerking
De gebieden «Leerlingen
in detail evalueren» en
«Leerlingen vergelijken»
komen aan de orde in
het hoofdstuk «Grondige
analyse».

4. Individuele aanpassing

Krijg een overzicht van het werk van jouw leerlingen.
Je kunt de lijst op de individuele kolommen sorteren
door op de kolomtitels te klikken. Je kunt zien welke
leerlingen hoeveel geleerd hebben en in welke modules
er getraind is. Je kunt de lijst als PDF opslaan. Gebruik
de selectiebeperking om bepaalde evaluaties tot een
bepaalde periode te beperken. Dubbelklik op de naam
om de leerlinggegevens te openen.

3. Grondige evaluatie

Groepenoverzicht

Toon voortgang
1. Voorbereiding

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».
Selecteer op de startpagina:

2. Begin van de training

Klikken

2. Selecteer de naam van de betreffende leerling en krijg een overzicht op basis
van de verschillende vakgebieden:

Kalender

Toont de leertijd in kalenderdagen

Leertijden

Toont de leertijd in een diagram met verloop

Aanwijzingen

Toont het aantal overhoringen per leerdag. Correcte
woorden, geleerde woorden, herhaalde woorden.

Leerplannen

Toont de modules waaraan al gewerkt is en die nog in
het leerplan moeten komen.
Onder «Bewerken» kunnen modules toegevoegd worden aan het leerplan of ervan verwijderd worden. Maak
wijzigingen definitief met «Opslaan».

Letters

Toont de kans op fouten bij de afzonderlijke letters. Onderaan de pagina vind je de interpretatie hiervan.

4. Individuele aanpassing

Toont de leertijd, leerdagen en het concentratieniveau

3. Grondige evaluatie

Overzicht

Referentie

Modules en woorden

Foutkansen

Toont alle woorden met het aantal fouten per module.Je
kunt modules wijzigen onder «Selecteer module». De lijst
kan met een klik op de kolomtitel opnieuw gesorteerd
worden.
Voor het analyseren van afzonderlijke woorden in detail,
klik je op het desbetreffende woord. Elke individuele
invoer van de leerling verschijnt nu met de datum onder
de tabel. Op deze manier kun je de fouten nauwkeurig
reconstrueren en de frequentie van fouten identificeren.

Let erop dat je de evaluatie-

Toont de kans op fouten en toont jouw interpretaties
daarvan.

als PDF afgedrukt worden.

periode kunt beperken, zie het
overzicht

Opmerking
Alle presentaties kunnen
Gebruik hiervoor steeds de
PDF knop.

Leerlingen vergelijken
2. Klik op «Studenten vergelijken».

2. Begin van de training

Klik op de
leerlingen van wie
je de prestaties wilt
vergelijken en klik
vervolgens op
«geselecteerde vergelijken».

1. Voorbereiding

1. Open de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».

3. Grondige evaluatie

3. Je kunt het volgende laten zien:
• Leertijd/in Orthograph aangemelde tijd
• Gehele en correcte overhoringen tijdens de leerfase
• Gehele en correcte overhoringen tijdens de herhaling
• Aantal geleerde woorden
• Aantal herhaalde woorden
Terugkeren naar leerlingen-

De evaluatieperiode bepalen

PDF maken

4. Voor elk van deze presentaties heb je de volgende opties:
a. Links kun je de gewenste evaluatieperiode selecteren.
b. Je kunt het verloop individueel (per dag) of cumulatief (vanaf het begin
van de evaluatieperiode) laten zien.
c. Als je een afdruk van deze lijst wilt, kun je onderaan de pagina
«PDF maken» selecteren. Het document wordt in jouw download-map
opgeslagen.

4. Individuele aanpassing

Beweeg jouw muis over
de curve om te zien van
welke leerling het is.

Gedetailleerde foutenanalyse
Opmerking
Je kunt de gedetailleerde
weergave van een leerling ook
openen met het vergrootglas
op de klassenlijst.

2. Begin van de training

Klikken

1. Voorbereiding

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».
Selecteer op de startpagina:

2. Selecteer de naam van de betreffende leerling en krijg een overzicht op basis
van de verschillende vakgebieden:
3. Open «Aanwijzingen.
4. Open «LEERPLANNEN».

3. Grondige evaluatie
4. Individuele aanpassing

5. Open «LETTERS». Hier vindje informatie over de bronnen van fouten met de
afzonderlijke letters
De modules met twee
groene vinkjes zijn
geleerd en worden niet
meer opgevraagd.
Modules met een
groen vinkje werden
geleerd en worden later
herhaald. Lichtgroende
modules zijn in herhalingsmodus.
De oranje module wordt
nu geoefend.
Aan de zwarte module
wordt later gewerkt.

Algemene informatie
over de leertijd, de
huidige en de geselecteerde module

6. Open «MODULES EN WOORDEN».
• Krijg een overzicht van het werk van jouw leerlingen.
• Bij welke woorden worden de meeste fouten gemaakt?
Bij welke letters worden het vaakst fouten
gemaakt?

Interpretaties van de
fouten helpen jebij het bepalen van jouw standpunt.
Hoe ontstaan deze fouten?

•
•
•
•
•
•
•

Welke woorden worden foutloos gespeld?
Hoeveel fouten zijn er bij elk woord gemaakt?
Hoe zijn de fouten ontstaan?
Waarin zitten de grootste moeilijkheden verscholen?
Op welke datum en op welk tijdstip werd er naar het woord gevraagd?
Op welke datum en wanneer werden de fouten gemaakt?
Hoe werden de fouten gecorrigeerd?

Deze evaluatie-opties bieden een transparant overzicht van de leerstatus en een
gedetailleerde foutenanalyse. Op basis van de bevindingen kunnen aanvullende
trainingsmodules samengesteld worden.
Klik op een woord voor
een gedetailleerde
foutanalyse.

Alle invoeren van dit woord
worden chronologisch weergegeven. De getypte letters
worden duidelijk gepresenteerd. Elke fout wordt in
kleur gemarkeerd en de correctie wordt weergegeven.

Hoe je jouw eigen modules met
specifieke woorden kunt maken, wordt uitgelegd in het hoofdstuk
«Eigen modules maken».

Klik op de kolommen
om ze te sorteren.
De frequentie van fouten wordt
aangegeven met verschillende
kleuren.

Eigen modules maken
(Instructies voor leerkrachten)
1. Voorbereiding

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».
2. Klik op «Modules» in de navigatie.

3. Klik op de pen rechts van «Modulenaam», geef jouw nieuwe module een naam.

2. Begin van de training

4. Selecteer de taal.
Klikken

5. Klik in het invoerveld onder «Modulenaam» en «Taal»:

3. Grondige evaluatie

Klikken

Opmerking
Dybuster splitst de woorden
automatisch tot lettergrepen.
In plaats daarvan kun je zelf de
splitsing van het woord met

7. De lijst met jouw nieuwe woorden verschijnt. De opname van het woord kan
worden beluisterd met de groene pijl. Wanneer je een woord intypt, selecteert
Orthograph er automatisch een opname voor of genereert het een nieuwe
opname met een synthetische stem.
8. Daarbij geldt de volgende prioriteit:
a. Opname die ingesproken is door een professionele spreker namens Dybuster
b. Opname die door jou ingesproken is
c. Computerstem
9. Als jouw lijst compleet is, klik je rechtsonder op «OPSLAAN».
Klikken

schuine strepen «/» specificeren.

4. Individuele aanpassing

6. Nieuwe woorden kunnen in het invoerveld worden getypt en aan de module
worden toegevoegd met de Enter-toets. Je kunt ook hele woordenlijsten naar
het invoerveld kopiëren met kopiëren en plakken.

Eigen opnames maken
1. Voorbereiding

Wanneer je een woord intypt, selecteert Orthograph er automatisch een opname
voor of genereert het een nieuwe opname met een synthetische stem.
a. Voor het beluisteren van een opgenomen woord, kun je op de groene
afspeelpijl naast het woord klikken.
b. Als een opname je niet bevalt, kun je deze wijzigen.
c. Volg de genummerde instructies om een opname te wijzigen.

2. Begin van de training

Je kunt de opname beluisteren door op de groene pijl
te klikken.

Klik

3. Bevestig met het groene
vinkje welke opname moet
worden afgespeeld.

Belangrijk! Aan het einde
moet je de nieuwe of
gewijzigde module opslaan!

4.je kunt jouw eigen
opnamen toevoegen via
REC.
Druk hiervoor kort op
de knop «REC», spreek
het woord uit en druk
nogmaals op de knop
«REC» om de opname te
beëindigen.

4. Individuele aanpassing

Aanvullend kun je het
woord bewerken door
er een artikel of kop
aan toe te voegen.

2. De lijst met de passende, bestaande opnames
verschijnt aan de rechterkant.

3. Grondige evaluatie

1. Klik op het woord datje
opnieuw wilt inspreken.

Jouw eigen modules beschikbaar
maken voor andere gebruikers
Opmerkingen
Leerlingen kunnen deze modules alleen oefenen
wanneer je ze toestemming

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».

hebt gegeven om de vrije

1. Voorbereiding

Je kunt jouw eigen modules beschikbaar maken voor andere gebruikers of klassen
in jouw school, zodat zij de modules kunnen oproepen via de moduleselectie
(leerlinggebruiker in vrije training, docentgebruiker ook in de Coach).

training te gebruiken.

Referentie
In plaats van een module
beschikbaar te stellen om op
Klik op Modules.

te roepen, kun je deze ook

2. Begin van de training

2. Selecteer «Modules» in de navigatie aan de linkerkant. Klik op «OPENEN»:

invoegen in het leerplan voor
automatisch geoefend wordt,

Klik op «OPENEN»:».
Opmerking

3. De modulelijst verschijnt. Klik onderaan de lijst op «Eigen modules».

Je kunt niet alleen jouw eigen
modules delen, maar ook
modules die jouw leerlingen
gemaakt hebben. Leerlingen

Selecteer de
module die je toegankelijk wilt maken voor anderen.

kunnen dit zelf niet, omdat ze
dan voor het delen correcties
kunnen aanbrengen.

Bevestig met «OK».

4. Klik op het symbool met het oog:
Het symbool met
het oog opent het
dialoogvenster
Opmerking
Als je de module later wijzigt

5. De zichtbaarheid voor de geselecteerde module verschijnt. Door individuele
vinkjes in te stellen, heb je de mogelijkheid om die gebruikers te selecteren
die toegang hebben tot deze module.

(bijv. fouten corrigeren), ontvangen alle gebruikers jouw
wijzigingen automatisch de
volgende keer dat de module

6. Belangrijk! Bevestig de dialoog met «OK»!

geopend wordt.

4. Individuele aanpassing

«Eigen modules»

3. Grondige evaluatie

jouw leerlingen, zodat deze

Leerplannen wijzigen &
Nieuwe leerplannen toevoegen
1. Voorbereiding

Je kunt de leerplannen van jouw leerlingen wijzigen. In het bijzonder kun je
gestarte modules annuleren, toekomstige modules overslaan en nieuwe modules
invoegen.
1. Leerplannen kun je wijzigen onder «Leerlingdetails» «LEERPLANNEN»:
Klikken

2. Begin van de training

Klikken

2. Selecteer het leerplan dat je wilt wijzigen:
3. Klik rechtsonder op «BEWERKEN». Het leerplan om te bewerken wordt aan de
linkerkant weergegeven, de selectie van thema's(cursussen, mappen met zelfgemaakte modules, enz.) en modules verschijnen aan de rechterkant.

3. Grondige evaluatie

4. Klik op de kleine grijze pijl op het punt waar je de nieuwe module wilt
invoegen. De pijl is nu lichtblauw gemarkeerd.
5. Selecteer het thema dat de module bevat die je aan het leerplan wilt
toevoegen en klik vervolgens op de module zelf.
6. Controleer of de module zich op de gewenste plek in het leerplan bevindt.

4. Individuele aanpassing

1. Selecteer leerplan

2. Selecteer de pijl
voor de invoegpositie

3. Selecteer de module
die je wilt invoegen
4. Sla het gewijzigde
leerplan op.
Prullenmand om een
module uit het leerplan te verwijderen.

7. Als je een module uit het leerplan wilt verwijderen, klik je op de rode
prullenbak rechts van de module.

Referentie
In plaats van individuele leerplannen aan leerlingen toe te

Leerplannen toevoegen is eenvoudig:
a. Klik op «LEERPLAN TOEVOEGEN». (Als de knop gedeactiveerd is, sla dan
eerst het leerplan op dat je zojuist bewerkt hebt.)
b. Selecteer een cursus-/leerplan-sjabloon en de startmodule.
c. Bewerk indien nodig het leerplan.

wijzen, kun je ook een leerplan
aan verschillende leerlingen
toewijzen in de «Instellingen»
op het tabblad «Leerplannen
voor de klas».

Instant (directe)-module instellen
Opmerking
Je kunt slechts één leerling aan
één Instant-module toewijzen.

1. Voorbereiding

Je kunt altijd alle of een deel van jouw leerlingen direct en gelijktijdig aan een
speciale module laten werken. De «Directe-module» heeft voorrang op de
begeleide en vrije training. Pas als een leerlinggebruiker de directe module geleerd
heeft, keren ze terug naar de begeleide training of krijgen ze weer de keuze voor
een training.

Als je een nieuwe Instant-mo-

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».

afgebroken.

3. Grondige evaluatie

2. Selecteer «Instellingen» in het menu aan de linkerkant of op de startpagina in
de tegel «Leerinstellingen wijzigen».

dule instelt, wordt de oude

2. Begin van de training

Je kunt bijvoorbeeld Directe-modules gebruiken als je de komende dagen een
module met bepaalde trainingswoorden wilt oefenen voor een woordentest,
onafhankelijk van waar de leerlingen zich momenteel bevinden in hun leerplannen.

3. Klik op Instant-Modules.

Klik op

«INSTANT-MODULES».
Selecteer een module.
Markeer wie de Instant
-module moet oefenen.

Bevestig.

5. Selecteer een module die direct getraind moet worden.
6. Klik op «OPSLAAN» om de Instant-module voor de leerlingen te activeren.

4. Individuele aanpassing

4. Zet een vinkje naast de leerlingen die de Instant-module gaan trainen.

Gebruikersspecifieke aanpassingen
1. Voorbereiding

Er staan talrijke functies tot je beschikking om het leren nog persoonlijker te maken
en het programma nog meer op jouw leerlingen af te stemmen.
1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».

2. Begin van de training

2. Selecteer «Instellingen» in het menu aan de linkerkant of op de startpagina in
de tegel «Leerinstellingen wijzigen».

3. Selecteer «Leerinstellingen» .

3. Grondige evaluatie

4. Je kunt de volgende wijzigingen aanbrengen
Klik-

Selecteer leerlingen

tegelijk selecteren door de
Ctrl-knop ingedrukt te houden

Sla wijzigingen aan
het einde op!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vrije training toestaan/blokkeren
Motiverende spreuken afspelen/uitschakelen
Grafische effecten aan het einde van het invoeren van een woord afspelen/
uitschakelen
Woordmelodie automatisch afspelen/uitschakelen
Invoer tijdens de woordmelodie toestaan/verbieden
Beweging van de woordboom toestaan/stoppen
Woord na invoer in kleur/zonder kleur weergeven
Lettertype selecteren
Het aantal vragen in het kleurspel wijzigen (Wijziging van kracht vanaf de
9e leerdag)
Het aantal vragen in het grafiekspel wijzigen (Wijziging van kracht vanaf de
9e leerdag)
Bij vreemde talen een woordvertaling weergeven/uitschakelen
Bij de training van vreemde talen het uitspreken van woorden inschakelen/
uitschakelen

terwijl je op de leerlingen klikt.

Opmerking
Als je het aantal overhoringen
van het kleur- of grafiekspel op
0 zet, schakel je ze effectief uit.

4. Individuele aanpassing

Selecteer wijzigingen

Opmerking
Je kunt meerdere leerlingen

E-mailbeheer

1. Je opent de Dybuster Cockpit via go.dybuster.com
Klik op «Orthograph Coach».
2. Selecteer «E-mailbeheer» in het menu aan de linkerkant of op de startpagina in
de tegel «E-mailinstellingen beheren».

2. Begin van de training

Let op! Voor het ontvangen van e-mails, moet het e-mailadres opgeslagen zijn.
De e-mailadressen van jouw leerlingen kun je in de Coach in «Gebruikersbeheer»
invoeren. Jouw e-mailadres kun je wijzigen in de Dybuster Cockpit onder «Gebruikersgegevens».

1. Voorbereiding

Hier kun je rapporten en certificaten automatisch naar jouw leerlingen laten sturen.
Je kunt ook de klassenlijst naar jezelf sturen.

3. Grondige evaluatie

3. Configureer de instellingen voor jezelf of jouw leerlingen.

Tabblad per klas: instellingen voor jouw leerlingen.
Stel de gewenste tekst
samen.

Klikken

4. Met een vinkje in de bijbehorende kolom kun je beslissen of het rapport en/of
certificaat verstuurd moet worden.
5. Met «Nu versturen» worden de desbetreffende e-mails direct verstuurd.
Bovendien is de laatste verzenddatum ingesteld op vandaag. De volgende
automatische mails worden verstuurd over 2, 4, of 12 weken, afhankelijk van
jouw instellingen onder «Hoe vaak».

4. Individuele aanpassing

Tabblad met jouw naam:
jouw instellingen.

