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Inloggen

Klik op de knop Inloggen om toegang te krijgen tot 
het lespakket Kriebels in je Buik.

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

 Tip
Ben je je inloggegevens vergeten? Klik dan op de knop  Account gegevens vergeten? 
Je krijgt dan via een link de mogelijkheid om je wachtwoord opnieuw in te stellen. 
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Startpagina

Na het inloggen kom je op de startpagina 
terecht. Je kri jgt hier twee mogelijkheden:

1. Ga direct naar de lespakket portal om één of
meerdere lessen samen te stellen

2. Ga direct naar je eigen groep om een van
jouw gekozen lessen te openen. Deze lessen
worden dan getoond in een pop up. De
onderste balk met lessen is de pop up:

Klik in de les op de           om de les dir ect op het 
digibord te starten.

Klik in de les op het          om het lesplan te down -
loaden. 
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Lespakket portal: het menu

Via de menubalk aan de link erkant van het scherm kun je gemakk elijk navigeren tussen de verschillende 
onderdelen van het lespakket. Klik op de iconen om naar de bijbehor ende pagina te gaan:

1. Startpagina
2. Mijn groepen
3. Gebruikersprofie
4. Overzicht van alle lessen
5. Uitgelicht
6. Algemene informatie
7. Uitloggen

2

1

3

6

5

4

7



6Lerarenhandleiding | Kriebels in je buik

Een les selecteren 

In de lespakket portal stel je je eigen lessen 
samen. Je kunt hierbij filte en op groep en 
thema.

Het samenstellen van de lessen gaat als v olgt:
1. Ga met je muis naar de ronde knop op de les
2. Klik op de knop, houd deze ingedrukt en

sleep de les naar je groep

De kleuren van de ronde knoppen komen overeen 
met het thema van de lessen. 

3. Je krijgt een melding dat de les is
toegevoegd. Kies nu om deze les aan te
passen óf nog een les toe te v oegen.

1

2

3

 
In de kolom onder groepen staat een overzicht van de aan jou toegekende groepen. 

Tip
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De voorbereiding: Een les bekijken en aanpassen

Elke les heeft een lesp lan/handleiding. In dit 
lesplan vind je: 

1. De lesdoelen
2. De benodigdheden
3. Begrippen die tijdens de les wor den behandeld.
4. De lesactiviteiten zijn onder verdeeld in

hoofdstukken. Sommige hoofdstukken zijn
verplicht, andere hoofdstukken zijn optioneel.
De optionele hoofdstukken kun je daarom aan of
uit zetten. Klik op het hoof dstuk om de inhoud
te tonen.

Elke lesactiviteit heeft één of meerdere 
bijbehorende dia’s op het digibord. Per lesactiviteit 
en per dia wordt dan ook een omschrijving 
gegeven 

5. In de omschrijving lees je hoe de activiteit
uitgevoerd moet worden.

6. Klik op de knop Voorvertoning om de dia’s van
de les te bekijken. De knop voorvertoning is om
de les voor te bereiden. De les start je vanuit de
startpagina.

7. De handleiding van de les eindigt met een
lesafsluiting.

8. Onder de kop Downloads vind je een download
voor het lesplan. Ook kun je hier e ventuele
werkbladen downloaden en printen.

In het lesplan vind je een o verzicht met hierin de 
benodigdheden, lesdoelen, inhoud en tijdsduur v an 
de les.

9. Sommige lessen bieden extra tips of informatie
in het blauwe TIP vlak.
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Door het gebruik van de aan/uit knop wor dt een hoofdstuk aan of uitgez et in de voorvertoning. Als je een 
hoofdstuk uitzet kun je het hoofdstuk inzien door op start te klikken. 

Tip
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Les starten

Klik in de les op de           om de les direct op het digibord  te starten. 

Woordweb: op enter drukken voor je een nieuw woord in kunt voeren. 
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Mijn groepen

Op de pagina Mijn groepen vind je alle aan jou toegewez en groepen. Dit zijn er een of meerdere, afhankelijk 
van het aantal groepen waaraan je lesgeeft. 

Klik op de knop Bekijk lessen onder de groep om de door jou samengestelde lessen te openen of aan te 
passen. 



10Lerarenhandleiding | Kriebels in je buik

Geplande lessen

Op jouw groepspagina vind je alle door jou geselecteer de lessen. Per les zie je de titel van de les en het 
bijbehorende thema (de kleuren komen overeen met het thema). 

Per les kun je een aantal acties uitv oeren:
• Klik op de titel om de les op het digibor d te starten;
• Klik op de       om aan te geven dat je een les hebt uitge voerd;
• Klik op het        om de les aan te passen en naar het lesplan te gaan;
• Klik op de        om de les uit jouw geplande lessen te v erwijderen.

 
Je ziet pas lessen op jouw gr oepspagina als je in de lespakk etportal lessen naar jouw gr oep hebt gesleept. 

Tip
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Gebruikersprofie

Ben je je wachtwoord vergeten? Of wil je een nieuw wachtwoor d aanmaken?
Op deze pagina kun je je wachtwoor d wijzigen.

Geef daarnaast aan of Rutgers je mag benader en voor je ervaringen met het lespakk et en het toesturen van 
de nieuwsbrief.

 
Zorg dat je wachtwoord tussen de 4 en 16 karakters lang is. 

Tip
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Nieuws

Op de Nieuws pagina vind je het laatste nieuws over het lespakket Kriebels in je buik.
Bijvoorbeeld vernieuwde lessen, nieuws uit de media of tips van andere leerkrachten. 
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Informatie en Veelgestelde vragen

Op de informatiepagina vind je algemene informatie over het lespakket Kriebels in je buik en de handleiding
voor leerkrachten en voor de schooladministrator. Daarnaast vind je de antwoorden op de veelgestelde 
vragen of heb je de mogelijkheid zelf een vraag te stellen via het formulier  of via info@kriebelsinjebuik.nl. 




