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Woord vooraf
Voor je aan de slag gaat met LOGO-digitaal
adviseren wij om de laatste versie van de
internetbrowser Google Chrome te installeren. In deze browser werkt LOGOdigitaal optimaal. Als op jouw school geen
andere browser geïnstalleerd mag worden, kun je ook gebruik maken van een
mobiele browser. Bijvoorbeeld door Google Chrome te gebruiken op een tablet.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je via
onderstaande contactgegevens contact
opnemen met het team van LOGO 3000.

In deze handleiding wordt – aan de hand
van een stappenplan – uitgelegd hoe
LOGO-digitaal werkt en hoe leerlingen
online kunnen oefenen met LOGO-digitaal.

Met vriendelijke groet,
Team LOGO 3000
Telefoon: 0346-219211
Mail: info@logo3000.nl

3

Klik op het plaatje met de naam die je
voor jouw account gekozen hebt. Vervolgens wordt je gevraagd om een pincode in
te vullen. Als je voor het eerst inlogt, is je
code 0000. Deze kun je direct wijzigen
naar een eigen pincode. Na het invullen
van de pincode verschijnt boven in het
scherm een gele balk met de tekst ‘Let op.
Je gebruikt de standaard pincode. Wijzig
deze zo snel mogelijk’. Door op ‘Wijzig’ te
klikken, kunt je jouw pincode wijzigen.

Stappenplan
In onderstaande stappen wordt uitgelegd
hoe LOGO-digitaal werkt. Het stappenplan
bestaat uit de volgende negen stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inloggen;
Account selecteren;
Gegevens wijzigen;
Collega’s toevoegen;
Leerlingen toevoegen;
Clusters toevoegen;
Spellen in LOGO-digitaal;
Leerlingomgeving instellen;
Resultaten bekijken.

Stap 1 – Inloggen:
Ga allereerst naar de website www.logodigitaal.nl. Op het inlogscherm zie je drie
onderdelen: school & Docenten, Thuis oefenen en Meer over Logo. Kies ‘School &
Docenten’ om op school in te loggen. Vul
je schoolaccountnaam en bijbehorend
wachtwoord in. Kinderen kunnen ook
thuis oefenen. Ouders kunnen thuis inloggen via het onderdeel ‘Thuis oefenen’ en
inloggen met een leerlingcode. Voor meer
informatie over LOGO 3000 klik je bij het
onderdeel ‘Meer over logo’ op de knop
‘Lees meer’.

Pincode invullen

Stap 3 – Gegevens wijzigen:
In hetzelfde pop-upscherm kun je ook andere gegevens wijzigen. Je kan een profielfoto instellen door bij ‘Afbeelding’ op ‘Bestand kiezen’ te klikken. Je kunt hier ook
een e-mailadres invullen. Dit is belangrijk,
omdat je met dit e-mailadres op de hoogte gehouden wordt van een gewijzigd
schoolwachtwoord of andere relevante
zaken binnen LOGO-digitaal.nl. Controleer
dus goed of je e-mailadres klopt.

Inlogscherm LOGO-digitaal

Stap 2 – Account selecteren:
Na het inloggen verschijnen de accounts
van de leerkrachten die zijn aangemaakt.

Persoonlijke gegevens wijzigen
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Stap 4 – Collega’s toevoegen:
De hoofdbeheerder kan collega’s toevoegen door op het tabblad ‘Lerarenadministratie’ te klikken. En vervolgens op de
knop ‘Voeg leraar toe’ te klikken. In een
nieuw venster geef je het e-mailadres op
van de leerkracht die je wilt toevoegen en
klik je op ‘Verstuur’. Vervolgens kan de
leerkracht zelf inloggen met de gegevens
die hij of zij in een e-mail heeft ontvangen.
Let er op dat het vakje ‘Administrator’ niet
is aangevinkt bij je collega’s. De leerkrachten die je hebt toegevoegd kunnen nu zelf
aan de slag met LOGO-digitaal.

wilt laten oefenen. Vink hiervoor het vakje
aan bij de optie ‘Mag thuis oefenen’. Met
LOGO-digitaal kunnen de kinderen thuis
oefenen met de woorden in de door jou
geselecteerde clusters (lees in stap 6 hoe
je clusters kunt toevoegen). Als je bij het
aanvinken van de optie ‘Mag thuis oefenen’ de melding ‘Maximaal aantal emailadressen gebruikt’ krijgt, dan beschik
je over onvoldoende licenties. Onder aan
de pagina zie je hoeveel licenties je tot je
beschikking hebt en hoeveel van de licenties op dat moment in gebruik zijn.
Stap 6 – Clusters toevoegen:
Leerlingen kunnen pas spellen spelen als
je clusters en praatplaten hebt toegevoegd. Klik in de knoppenbalk boven aan
de pagina op het tabblad ‘Mijn logo’ om
dit te doen. Klik vervolgens rechts op de
pagina op de blauwe knop met de tekst ‘+
Voeg woorden toe’. Gebruik de zoekbalk
in het pop-upvenster om een woord te
zoeken. Kies daarna het gewenste cluster
door op ‘Voeg toe aan selectie’ te klikken.

Stap 5 – Leerlingen toevoegen:
Leerkrachten kunnen zelf leerlingen toevoegen aan hun klas. Dit kun je doen door
boven aan het scherm op het tabblad
‘Mijn klas’ te klikken. Klik vervolgens linksboven in het scherm op de grijze knop met
de tekst ‘acties’. Er verschijnt een uitklapmenu met drie opties. Kies ‘Leerling toevoegen’. Onderstaand venster verschijnt:

Een nieuwe leerling toevoegen

Bij ‘Avatar’ kun je een afbeelding toevoegen aan het account van de leerling, zodat
het kind zijn of haar account zal herkennen aan de profielfoto. In dit popupvenster kun je ook het e-mailadres van
de ouders toevoegen als je het kind thuis

Woorden zoeken en toevoegen
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Stap 7 – Spellen in LOGO-digitaal:
Na het toevoegen van de woorden zijn de
spellen beschikbaar om te spelen. De spellen zijn te vinden onder het tabblad ‘Mijn
logo’. Alle spellen zijn zowel klassikaal (via
het digibord) als zelfstandig (via de leeromgeving) te spelen. Bij alle spellen is het
mogelijk om tijdens het spelen terug te
keren naar het hoofdmenu. Dat kan door
rechtsboven in het scherm op de knop te
klikken met de blauwe vierkantjes en het
gele pijltje. Leerlingen kunnen de volgende
vijf spellen spelen: ‘Memory’, ‘Sorteren’,
‘Weggooien’, ‘Hap slik weg’, ‘Luisterspel’,
‘Verzamelen’ en ‘Vangen’.

Vangen: De leerlingen horen een woord
en vangen het bijbehorende bewegende
plaatje door erop te klikken.

Praatplaat: Het is handig om de praatplaat
te gebruiken als je de woorden uit het
cluster nogmaals klassikaal wilt bekijken.

Stap 8 – Leerlingomgeving instellen:
Klik op het tabblad ‘Mijn logo’ en vervolgens op ‘Instellingen leerlingenwerkje’ om
in te stellen hoeveel tijd de leerlingen krijgen voor een spel. Als je een leerling individueel wilt laten spelen, dan klik je
rechtsboven in het scherm op de groene
knop ‘Leerlingomgeving’. Kies de leerling
die mag spelen door op het plaatje van de
leerling te klikken.

De acht spellen in LOGO-digitaal

Memory: In dit spel zoeken de leerlingen
de juiste plaatjes bij elkaar. Ze kunnen per
keer twee kaartjes omdraaien en moeten
proberen te onthouden welke plaatjes op
welke plaatsen te vinden zijn.
Sorteren: De leerlingen geven aan welke
plaatjes bij elkaar horen door de plaatjes
in twee mandjes, kratten of dozen te sorteren. Dit doen ze door items te verslepen.
Weggooien: De leerlingen slepen het
plaatje dat er niet bij hoort naar de vuilnisbak, vuilniszak of prullenbak.
Hap slik weg: De leerlingen luisteren en
kijken welk plaatje bij het gesproken
woord hoort en voeren dat plaatje aan het
nijlpaard, de krab of het monster.

Leerlingomgeving instellen in LOGO 3000

Luisterspel: De leerlingen horen een
woord en slepen het naar het juiste vakje.

Stap 9 – Resultaten bekijken:
Klik in de knoppenbalk boven aan de pagina op ‘Mijn klas’ om de resultaten van de
leerlingen te bekijken. Klik op de naam van

Verzamelen: De leerlingen verzamelen alle
knikkers, strandballen of voetballen en
rollen deze in de juiste rondjes.
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een kind om zijn of haar persoonlijke resultaten te bekijken. Per leerling zie je de
volgende onderdelen terug:





Onder het tabblad ‘Woordenboek’ vind je
onder ‘Clusters’ alle clusters die in het
systeem aanwezig zijn. Links in het menu
kun je filteren. Je filtert op ‘alfabet’, ‘leerlingen’, ‘resultaat’ en ‘laatst geoefend’. Je
ziet het volgende per woord of per cluster:

Hoe vaak hij of zij geoefend heeft;
Met welke woorden of clusters er
geoefend is: thuis of op school;
Wat de scoringspercentage per
woord, per cluster en in totaal is;
Wat de toetsresultaten zijn.






Hoeveel leerlingen het woord of
cluster hebben geoefend;
Het scoringspercentage;
Het aantal herhalingen;
Wanneer deze voor het laatst geoefend is.

Je kan ook met de gehele klas spelen op
het digibord. Je kiest dan geen leerling,
maar speelt vanuit de ‘lerarenomgeving’.

In dit scherm zie je ook dat niet alle woorden in LOGO-digitaal geoefend kunnen
worden. Zo wordt in ieder cluster het
woord ‘bewaren’ niet in de spellen geoefend. Dit woord wordt alleen in de klas
aangeboden en geconsolideerd.

De lerarenomgeving is de omgeving waar
je rechtsboven in het scherm op kunt klikken. In de lerarenomgeving kun je clusters
kiezen, de instellingen voor de leerlingenwerkjes beheren en onder andere het
tabblad ‘Woordenboek’ selecteren. Je kan
bij deze opties komen door boven aan het
scherm op het tabblad ‘Mijn logo’ te klikken. Dan keer je terug naar het beginscherm.

‘Bewaren’ wordt alleen in de klas aangeboden

Gebruik het menu om woorden te filteren

Bekijk de voortgang van leerlingen
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Bijlage 1: Wachtwoorden wijzigen
Het wachtwoord van het schoolaccount
kan veranderd worden. Dit kan binnen de
lerarenomgeving gewijzigd worden onder
het tabblad ‘Informatie’.

Vervolgens ga je naar je mail. In de mail
vind je een link, waarmee je het wachtwoord kunt wijzigen. Klik op de URL, zodat
onderstaand venster geopend wordt.

Kies een nieuw wachtwoord
Wachtwoord wijzigen bij ‘Informatie’

Alle leerkrachten en peuterleidsters worden automatisch op de hoogte gebracht
als het wachtwoord gewijzigd is. Daarom
is het belangrijk dat alle leerkrachten van
de school hun e-mailadres aan hun account koppelen.

Onder aan de pagina staat bij ‘Inloggen’ de
tekst “U kunt inloggen met een schoolinlog en uw persoonlijke pincode. Indien je
het wachtwoord van de school-inlog vergeten bent, kun je een nieuw wachtwoord
aanvragen.” Klik op ‘wachtwoord aanvragen’ om een nieuw wachtwoord te kiezen.
Als je hierop klikt verschijnt onderstaand
pop-upscherm. Hier vul je het e-mailadres
van het schoolaccount in.

Wachtwoord opnieuw instellen

Aanvraag wachtwoord-reset in je mailbox
8

