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 Inhoud 

• Inloggen als leerling en als docent 

• Leerling uitnodigen 

• Online werken 

• Resultaten bekijken als docent 

• Voorbereiding: wat moet je weten? 

 

 

 

 

 



 Wanneer gebruik je het online gedeelte? 

• Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag achter de 
computer en doen alles behalve de toets (die doen 
ze in de klas). 

 

 

 

 

 

 

 



 Inloggen als docent 

• Zoek in uw e-mail naar de inloggegevens 

• U bent uitgenodigd als docent voor Klas 
Zonneveld* 

• Ga naar:www.nt2school.nl en log in 

 
* Deze naam dient alleen als voorbeeld, de naam van uw klas staat aangegeven in de e-mail 

 

 

 

 



 Toegangscode invullen 

• Selecteer ‘Klas Zonneveld’ in de blauwe balk 
bovenaan de pagina 

• Klik op Lesmateriaal 

• Vul de toegangscode in 

• Klik op bevestigen 

 

 

 

 

 



 Leerling uitnodigen 

• U gaat een leering uitnodigen 

• Klik in de linkerkolom op leerling uitnodigen 

• Noteer de leerling die u op uw papier heeft als volgt: 
• Voornaam, achternaam, e-mailadres 

• (voorbeeld)Leerling18, dl, leerling18@leijgraaf.nl 

• Klik het het vakje e-mail versturen uit (alleen vandaag) 

• Klik op deelnemers uitnodigen 

• U heeft nu de leerling voor deze klas uitgenodigd 
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 Inloggen als leerling 

• Klik rechtsboven op uitloggen en vervolgens op 
inloggen 

• Log in met de gegevens op uw papier 

• Selecteer als leerling klas de leijgraaf in de blauwe 
balk 

• Klik op Lesmateriaal 

• Vul de toegangscode in 

• Klik op bevestigen 

 

 



 Als leerling aan de slag! 

• Selecteer een cursus die u zelf gaat geven 

• Klik op start 

• Zie handleiding 

• Kies een ondersteunende taal 

• Maak les 1 

• Let op: geluid afspelen, opnemen, typen 

 

 

 

 



 Resultaat van de leerling bekijken 

• Log in als docent 

• Selecteer de cursus waarmee u gewerkt heeft 

• Klik op resultaten 

• Klik op de leerling waarvan u de resultaten wilt zien 

 

 

 

 


