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1 DISK opstarten

Welkom
In deze handleiding zullen wij u de belangrijkste functies in DISK uitleggen. Zo leert u
hoe u een toets kunt klaarzetten, een arrangement kunt maken en de voortgang kunt
bekijken.

Wilt u meer weten over de opbouw en visie van DISK? Klik dan in DISK zelf op het
kopje Materialen > Werken met DISK. Onderaan in het linker menu staat veel
achtergrond informatie over de methode.

Werkt u met NT2 SCHOOL?

Klik dan eerst de klas aan waarmee u wilt werken (bijvoorbeeld Diskklas 2A).
Vervolgens ziet u links ‘Start DISK’ staan. Klik hier om DISK te starten.
DISK opent vervolgens in een nieuw tabblad.

Let op: het is belangrijk dat u altijd eerst de klas aanklikt en daarna pas DISK start.
Op die manier maakt het programma de koppeling met uw klas in DISK. Doet u dit
niet, dan ziet u niet de voortgang van uw leerlingen in uw overzicht in DISK.

Werkt u met Entree?

Log dan in op uw persoonlijke omgeving binnen de Elo. Ga vervolgens naar
entree.diskmethode.nl en klik op ‘Start Cursus’.



Wat zijn de functies binnen DISK?

Hieronder ziet u de startpagina van DISK. Wat kunt u vanuit dit scherm allemaal zien
en doen?

1 Klas: Hier kunt zien met welke klas u op dit moment aan het werk bent.

2 Uitloggen: Hier kunt u bij DISK uitloggen.

3 Home: Wanneer u hier op klikt keert u altijd terug naar bovenstaande startpagina.

4 Materialen: Hier kunt u thema’s, lesmateriaal, docentenmateriaal en instructies
vinden.

5 Leerlingen: Klik hier voor de voortgang (resultaten), thema’s arrangeren en toetsen
klaarzetten.

6 Woordenboek: Het DISK woordenboek kunt u hier vinden.

7 Snelle links: Als u op één van deze kolommen klikt komt u direct bij respectievelijk
de voortgang, arrangeren, DISK materiaal (thema’s) en werken met DISK
(docentenmateriaal).



2 Niveau instellen

In DISK kunnen leerlingen op drie verschillende niveaus werken:
Beginners (roze vlaggetje): Op weg naar A1.
Halfgevorderden (groen vlaggetje): Op weg naar A2.
Gevorderden (blauw vlaggetje): Op weg naar B1.
U bepaalt zelf in welk niveau de leerlingen werken. Dit doet u als volgt:

Stap 1: Klik op de startpagina op ‘Leerlingen’ en dan op ‘Voortgang’.

Stap 2: U ziet nu het overzicht van uw leerlingen. Onder het kopje ‘Niveau’ staat het
huidige niveau waarop de leerling werkt of gaat werken. Onder het kopje
‘Doelniveau’ ziet u het niveau waar de leerling naar toe zal werken.
Om het niveau te wijzigen klikt u onder het kopje ‘Niveau’ op het vierkante icoontje
met een pennetje erin.



Stap 3: Selecteer nu in de linker kolom het huidige niveau en daarna in de
rechterkolom het doelniveau. Klik daarna op de gele knop met het witte pijltje met
‘Overzicht’ om terug te keren naar het overzicht met leerlingen. U heeft nu de
niveaus ingesteld. Deze kunt u altijd weer wijzigen, wanneer u maar wilt.



3 Thema’s arrangeren

In DISK kunt u per leerling een arrangement van thema’s samenstellen. U bepaalt zelf
welke thema’s er in het arrangement komen te staan. Aan de hand van een
voorbeeld zullen wij uitleggen hoe u de thema’s kunt arrangeren.

In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de docent een arrangement voor een leerling
wil aanmaken dat start vanaf het thema Bellen en mailen. De docent wil de thema’s
Introductie (Naar school) en Kennismaken (die normaal gesproken vóór het thema
Bellen en mailen zitten) overslaan en dus niet beschikbaar maken voor de leerling.
Als de leerling de toets van Bellen en mailen succesvol heeft afgerond komt
vervolgens automatisch het volgende thema Wonen beschikbaar voor de leerling. Na
de toets van Wonen kan de leerling automatisch verder met het volgende thema etc.

Stap 1: Klik in het hoofdscherm op ‘Leerlingen’ en vervolgens op ‘Arrangeren’. Op
deze manier komt u in de omgeving waar u een arrangement van thema’s voor een
leerling kunt samenstellen.



Stap 2: Klik op de knop ‘Alles verbergen’. Als u hier op klikt worden de thema’s in de
kolom linksonder doorzichtig. Dit betekent dat de thema’s op dit moment niet
beschikbaar zijn voor de leerling. Bij stap 4 maakt u het beginthema weer zichtbaar.

Stap 3: U ziet dat de thema’s nu doorzichtig zijn, dit komt omdat er op de knop ‘Alles
verbergen’ is geklikt. De volgende stap is dat u de thema’s die u voor de leerling niet
beschikbaar wilt maken selecteert. Dit doet u door de thema’s van de kolom links
naar de kolom rechts te slepen, onder het kopje ‘Niet beschikbare thema’s’. In dit
voorbeeld zijn de thema’s die de docent niet beschikbaar wilt maken: Introductie en
Kennismaken.



Stap 4: Vervolgens klikt u in de linker kolom op het om een thema te selecteren.
Met dit thema zal de leerling beginnen. Na aanklikken van het wordt het thema
weer helder. U weet nu dat dit thema geselecteerd is.

Stap 5: U ziet dat het thema Bellen en mailen er nu weer normaal uitziet. Nu moet u
er nog voor zorgen dat de vervolgthema’s automatisch worden klaargezet voor de
leerling. Dit doet u door onder het kopje ‘Openzetten van verborgen thema’s de
tweede optie aan te vinken.



Stap 6: Ten slotte moet u het arrangement nog toewijzen aan de leerling(en) voor
wie het arrangement samengesteld is. Dit doet u door te klikken op de knop
‘Toewijzen aan leerlingen’.
Hier kunt u vervolgens aangeven voor welke leerling(en) het arrangement bestemd is.

Klik op de hoofdpagina op ‘Leerlingen’ en dan op ‘Bestaande arrangementen’ om de
ingestelde arrangementen te bekijken.



4 Toetsen klaarzetten

In DISK kunt u toetsen afnemen per thema. Deze dient u zelf klaar te zetten voor uw
leerlingen.

Stap 1: Klik op de startpagina op ‘Leerlingen’ en daarna op ‘Toets klaarzetten’.

Stap 2: Kies het thema waarvan u een toets wilt afnemen.



Stap 3: Stel de starttijd in. U klikt daarvoor in het witte vak naast het kopje ‘Starttijd’.
Er verschijnt dan een uitklapmenu waar u de datum kan selecteren.
Daarna sleept u het grijze vakje bij ‘Uur’ en ‘Minuut’ totdat de juiste tijd wordt
aangeven bij ‘Tijd’. De toets zal zichtbaar worden voor de leerlingen wanneer de
starttijd ingaat en zal weer verdwijnen na verstrijken van de eindtijd. Leerlingen die
vóór het verstrijken van de eindtijd zijn begonnen aan de toets, mogen de toets nog
wel afronden.

Stap 4: Stel de eindtijd in. U doet dit op dezelfde manier als het instellen van de
starttijd.



Stap 5: Klik op de gele knop ‘Toewijzen aan leerling(en). U ziet dan onderstaand
scherm. Hier kunt u de leerling(en) selecteren voor wie u de toet(sen) wilt
klaarzetten. Het systeem zet automatisch de toets klaar die bij het niveau van de
leerling hoort.

Tip: Lees voordat u toetsen gaat afnemen de docentenhandleidingen en
beoordelingslijsten! Deze kunt u vinden in DISK zelf. U gaat daarvoor in DISK naar
het kopje ‘Materiaal’ en klikt vervolgens op ‘Werken met DISK’. De handleidingen
en beoordelingslijsten staan dan in het linker menu.

Vaardigheidstoetsen:
Naast de thematoetsen biedt DISK ook vaardigheidstoetsen aan waarmee de
vaardigheden Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven getoetst kunnen worden. Deze
toetsen zijn beschikbaar voor alle drie de niveaus. De toetsen dienen schriftelijk
afgenomen te worden en kunnen daarom geprint worden. U vindt de
vaardigheidstoetsen in DISK onder het kopje Materialen > Werken met DISK. Hier
vindt u ook de toetsmatrijs.
Wij raden u aan om voorafgaand aan de toetsen goed de docenteninstructies door te
lezen!



5 Resultaten bekijken

In DISK kunt u de resultaten van uw leerlingen bekijken. Hieronder staat uitgelegd
hoe u dat kunt doen.

Stap 1: Klik op de startpagina op ‘Leerlingen’ en dan op ‘Voortgang’.

Stap 2: U kunt hier bij verschillende onderdelen de resultaten bekijken. We zullen nu
stap voor stap de verschillende onderdelen bespreken.

Overzicht: Hier kunt u in één oogopslag de voortgang van alle leerlingen uit de
betreffende klas zien. U ziet het start- en doelniveau, wanneer de leerling voor het
laatst heeft ingelogd en welk thema de leerling het laatst gemaakt heeft.



Stap 3: Klik nu op het kopje ‘Per thema’ om de resultaten van de leerlingen bij de
thema’s te bekijken. Hieronder staat aangeven wat u zoal in dit scherm kunt zien.

1 Filters: U kunt de resultaten die u ziet filteren. Dit kan zowel bij de niveaus (linker
veld) als bij de thema’s en toetsen (rechter veld). Wilt u bijvoorbeeld alleen zien
welke toetsen er zijn klaargezet? Vink dan in het rechterveld alle vinkjes uit behalve
het vinkje bij de optie ‘toets voor de leerling klaargezet’.

2 Resultaten thema: Aan het blauwe vakje kunt u zien aan welk thema een leerling
het laatst gewerkt heeft. Als u op dit blauwe vakje klikt ziet u onderstaand scherm.
Hier kunt u de voortgang op de verschillende onderdelen binnen het thema zien. U
kunt nog specifieker de voortgang bekijken door met uw muis over een van de roze
balken te bewegen. Er verschijnt dan een pop-up schermpje met een score.



Zodra een leerling de thematoets heeft gemaakt ziet u naast het kopje overzicht ook
een kopje toets staan. Wanneer u hier op klikt ziet u de hele ingevulde toets. U kunt
dan zien welke antwoorden de leerling heeft gegeven.

3 Niveau: Hier kunt u zien op welk niveau de leerling heeft gewerkt.



Stap 4: Klik nu op het kopje ‘Per leerlijn’ om de resultaten van de leerlingen bij de
leerlijnen te bekijken.

1 Leerlijnen: Aan de hand van deze icoontjes kunt u zien om welke leerlijn het gaat.
Wanneer u met uw muis boven een icoontje blijft staan (maar er niet op klikt)
verschijnt er een pop-up schermpje met de naam van de leerlijn. Onder het icoontje
staat een balkje met daarin de voortgang. Wanneer u daar met uw muis boven blijft
staan (maar er niet op klikt) verschijnt er een pop-up schermpje met daarin de
specifieke voortgang.

2 Niveau: Hier kunt u zien op welk niveau de leerling werkt.

Stap 5: Klik u nu op het kopje ‘Nieuwslezer’.



Er opent dan een nieuw scherm zoals hieronder. Selecteer eerst de leerling waarvan
u de voortgang wilt bekijken en klik daarna op weergeven.

U ziet vervolgens de voortgang van die specifieke leerling binnen het programma
Nieuwslezer.



6 Prestaties beoordelen

Het meeste materiaal uit de thema’s wordt automatisch nagekeken. De score kunt u
terugvinden bij de Voortgang (zie hoofdstuk 5). Er zijn echter enkele opdrachten in
DISK die handmatig door de docent moeten worden nagekeken. Dit zijn de Taken, de
Lesideeën en de Vaardigheidstoetsen.
Om deze opdrachten en toetsen te kunnen beoordelen zijn er beoordelingslijsten
gemaakt. De beoordelingslijsten kunt u vinden in DISK onder het kopje Materialen >
Werken met DISK. Hier vindt u ook informatie over het geven van feedback (zie het
kopje Feedback en beoordeling in het linker menu).

De vaardigheidstoetsen kijkt u schriftelijk na. Zie voor meer informatie hoofdstuk 4
van deze handleiding.
Om de taken te beoordelen klikt u in DISK op het kopje Leerlingen > Beoordelen. U
kunt dan per thema aanvinken of een leerling een bepaalde taak heeft uitgevoerd.
Zodra u een taak heeft aangevinkt, zal het resultaat hiervan terug te vinden zijn in het
voortgangsoverzicht. Om de resultaten te zien klikt u in DISK op Leerlingen >
Voortgang.



7 Eigen materiaal toevoegen

U kunt als docent ook eigen materiaal toevoegen aan DISK. Hiermee kunt u
bijvoorbeeld binnen de DISK lessen aansluiten op onderwerpen die binnen de school
behandeld worden.
Stap 1: Klik op ‘Materialen’ en daarna op ‘Eigen Materiaal’.

Stap 2: Klik op de gele knop ‘Nieuw thema’. U ziet dan onderstaand scherm:

Hier kunt u een afbeelding van het thema plaatsen, de naam kiezen en een
onderschrift invullen. Als u alles heeft ingevuld klikt u op ‘Opslaan’.



Stap 3: U ziet nu onderstaand scherm. Aan de linkerkant kunt u per onderdeel
(bronnen, taken etc) materiaal toevoegen.

Let op: het is belangrijk dat u uw materiaal van de juiste niveau aanduiding en de
bijbehorende vaardigheid voorziet.

Bij het toevoegen van oefeningen dient u nog een extra stap te volgen:

Stap 4: Klik op ‘Oefeningen’. Vul alle gegevens in en kies bij ‘Leerlijnen en
vaardigheden’ en ‘Niveaus’ de juiste opties. Vul uw eigen tekst in bij
‘Docenteninstructies’. Klik op ‘Opslaan’.

Stap 5: Er verschijnt nu onderaan het scherm een optie ‘Bewerk’. Klik hier op om de
oefening te maken. U kunt gebruik maken van verschillende oefentypen.



8 Leerlingenview

Wilt u weten hoe DISK er voor leerlingen uit ziet? Dit kunt u vanuit uw eigen DISK account
bekijken! Klik in DISK op ‘Materialen’ en daarna op ‘DISK Materiaal’. U ziet nu een overzicht
van alle thema’s. Wanneer u een thema opent ziet u de docenteninstructies staan.

Aan de rechterkant van dat scherm ziet u een icoontje staan van een oogje:
Klik op dit oogje om te zien wat de leerlingen ook zien en om materiaal te printen zonder
docenteninstructies. Klik weer op het oogje om terug te gaan naar het docentenscherm.

Hieronder staat verder een uitgebreide beschrijving van wat een leerling kan zien en doen
binnen DISK.



1 Ieder Thema start met een animatie, een korte introductie van het thema met een digitale
‘opwarmopdracht’ daarbij.

2 In het linker menu bovenaan staan de Bronnen. In de Bronnen vindt de leerling voor zijn
niveau twee teksten, een luister- en een leestekst. Hierin zit inhoudelijke informatie en de
talige input die hij kan gebruiken om de taken uit te voeren. In de leesbron zijn de
leerwoorden horend bij thema gemarkeerd. Bij de luisterbron zit altijd een opdracht Luister
en lees mee. De leerwoorden per thema zijn te vinden in het woordenboek dat in het
linkermenu staat. Bij de teksten vindt de leerling een aantal opdrachten die het begrip van
de teksten ondersteunen en voorbereiden op het uitvoeren van de Taken. Dit zijn de
opdrachten waaraan de leerlingen de komende tijd in de klas (en soms daarbuiten) gaan
werken.

3 Er zijn nu twee mogelijkheden: de leerlingen doen (een deel van) de Bouwstenen en
beginnen dan aan de Taken. Of: de leerlingen beginnen aan (een deel van) de Taken en doen
de Bouwstenen als ze (volgens u of henzelf) vastlopen.

4 Bij de taken worden ter ondersteuning van de productieve taakuitvoering een of meer
kaders aangeboden met handige zinnetjes die door de docent te printen zijn. Ze zijn ook
beschikbaar in het apart verkrijgbare Takenboek.

5 In de bouwstenen staan oefeningen die gerelateerd zijn aan het thema:
woordenschatoefeningen om de leerwoorden in te slijpen, routines, en verstaan en
nazeggen uit de bronnen. Deze oefenstof is ook bereikbaar via Aan de slag met
basisvaardigheden.



6 De overige niet-themagerelateerde oefenstof voor Uitspraak, Grammatica, en
leesvaardigheid en woordenschat in Nieuwslezer vindt de leerling via het thuisscherm: Aan
de slag met basisvaardigheden.

7 In het menu bovenin ziet de leerling het DISK-woordenboek. Dit is een woordenboek van
alle leerwoorden met geluid, beeld, betekenis en voorbeeldzinnen, alfabetisch geordend.

8 De leerling kan zijn eigen voortgang monitoren. In de zwarte balk bovenaan het scherm
klikt hij op Mijn voortgang. De voortgang is in te zien per thema, per leerlijn en per
vaardigheid.

Elk niveau heeft zijn eigen kleur; beginnersonderdelen zijn roze, onderdelen voor
halfgevorderden groen en onderdelen voor gevorderden zijn blauw. De leerling krijgt een
vaantje bij zijn naam als hij een niveau is opgeschoven, dit wordt door u bepaald.

Tip: Wilt u meer weten over lesplanning, differentiëren, docentenrollen en het geven van
feedback? Kijk dan in DISK zelf onder ‘Materialen’ en klik op ‘Werken met DISK’. In het
linker menu vindt u diverse informatieve bestanden en handleidingen!

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met de klantenservice van
Uitgeverij Boom. Wij helpen u graag!


