
 

Stappenplan van start met Calcularis.  

 

Stap 1a : Het genereren van een bron document excel uit schooloas,  

- Open Parnassys  

- Klik op ‘leerlingen’ in de horizontale balk bovenaan  

- Ga naar ‘groepen’ en selecteer de juiste groepen die je wil exporten 

- Klik op Exporteer zoekresultaten  

- Selecteer ‘Gegevens leerling’ en vink Roepnaam, Tussenvoegsel en Achternaam aan 

- Selecteer ‘Algemene leerling gegevens en vink Geslacht aan 

- Selecteer ‘Gegevens school’ en vink de Groepsnaam huidige groepsnaam/klas aan  

- Selecteer ‘Gegevens verzorgers’ en vink het emailadres van verzorger 1 aan.  

- Klik op ‘Genereer export’ en je hebt je excel 

Stap 1b:  het toevoegen van gebruikersnamen en wachtwoorden aan dit bronbestand 

https://www.youtube.com/watch?v=dw8zJtNbKaI 

Stap 1c: Het uploaden en definitief invoeren van alle gebruikersnamen 

https://www.youtube.com/watch?v=PuqhZvgLX2w 

Deze stappen zijn alleen belangrijk als je een grote groep leerlingen wil invoeren. Als je een klein 

aantal leerlingen wil invoeren, kun je kiezen in instellingenbeheer voor ‘student aanmaken’ of in de 

coachomgeving onder gebruikersbeheer voor de knop  ‘toevoegen’ 

Stap 2: Leerkrachten voorzien van accounts en koppelen aan de klas: 

- Open instellingenbeheer na inloggen 

- Kies voor leerkracht aanmaken rechts bovenin je scherm 

- Vul alle gegevens in zoals gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres. Vul de voornaam en 

achternaam in en geef ze wel of niet beheerdersrechten (instellingenbeheer rechten).  

- Zend ze een email vanuit het systeem zodat ze op de hoogte zijn van hun inlog (deze mail 

krijgen ze van Dybuster gebruikersondersteuning) door onderstaande handelingen te doen. 

Hierna kan de gebruiker meteen inloggen en zijn/haar wachtwoord aanpassen. 

 

 

- Vervolgens koppel je de leerkracht aan de klas door op toegang beheren te klikken 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dw8zJtNbKaI
https://www.youtube.com/watch?v=PuqhZvgLX2w


 

 

 

 

En vervolgens koppel je ze aan de klas waar de leerkracht de ontwikkeling van leerlingen moet 

volgen. (kies voor volledige toegang) 

 

 

Stap 3:  Ontdek de coachomgeving en ontdek de mogelijkheden van Calcularis 

 

 

Het volgende filmpje helpt je op weg: https://www.youtube.com/watch?v=--4TwP_hpK4 

Stap 4: Help de leerling op weg met de eerste oefeningen in bijv in 0-10 of 0-20 in de verkenmodus 

van de oefenomgeving. Dit kun je ook klassikaal doen. Het gaat erom dat de leerling weet hoe ze 

inloggen en hoe ze aan de slag kunnen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=--4TwP_hpK4


 

 

 

 

 

Ontdek als leerkracht de spellen of leg ze vervolgens uit in de verkenmodus!! 

 



Stap 5: voorzie de leerling van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord door een PDF te 

downloaden in gebruikersbeheer (selecteer je eigen groep als leerkracht). Voor je eigen 

administratie is dit ook handig. 

 

 

 

Leerlingen loggen net als jullie in op https://go.dybuster.com/#!login  

Veel succes!! 

https://go.dybuster.com/#!login

