Als leerling werken met ELO
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Inloggen op het ELO

Surf naar de schoolwebsite: www.sji-tielt.be. In de blauwe navigatiebalk (wegwijs – visie-studieaanbod - …), ga je
op het woord ‘LINKS’ staan. Hierna opent zich een keuzemenu. Kies voor ‘LEERLING’ en dan voor
‘SCHOOLONLINE’.

Je logt in met de gegevens die je ook gebruikt om in te loggen op de computer op school.
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2.1

Startpagina ELO

Toelichting van de knoppen
Er wordt een nieuw venster geopend met de startpagina van het ELO.
Afmelden en schoolonline verlaten.
Heeft er iemand iets toegevoegd aan een cursus, dan kan je dit hier
zien (bv. paperclip = documenten)
Hier vind je alles wat voor jou toegankelijk is op ELO. Bij documenten
zie je alle documenten van alle vakken staan.
Onder het vak ‘algemeen’ staan de verschillende cursussen waar jij
toegang toe hebt.
Hier vind je per cursus/vak wat de leerkracht voor jou op het ELO
plaatste.
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3.1

Startpagina van een cursus

Toelichting van de knoppen
Mededelingen
Hier verschijnen mededelingen van de leerkracht (bv. precieze leerstofaanduiding
van een toets).
Externe links
Hier staan interessante weblinks voor dit vak.
Mijn documenten
Hier haal je documenten af die de leerkracht voor jou online zette, bv. een huistaak,
powerpoint…
Dropbox
De leerkracht kan vragen om een taak die op de computer gemaakt werd, in de
dropbox te plaatsen.
Fora
De leerkracht kan een forum openen waar je vragen kan stellen over een bepaald
onderwerp en waarop andere leerlingen dan kunnen reageren.
Taakbeheer
Enquêtes
Oefeningen/Toetsen
Hier kan je oefeningen of toetsen maken.
Leerpaden
Een leerpad doet je stap voor stap werken aan één bepaald onderwerp, van
websites bekijken tot oefeningen maken.
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3.2

Mededelingen lezen

De leerkracht herhaalt een afgesproken datum voor een toets.

Klik op ‘Markeer alle mededelingen als gelezen’ om de mededelingen overzichtelijk te houden. Zo zie je meteen
welke mededelingen je al gelezen hebt en welke je later nog moet lezen.
Klik op

3.3

om terug te keren naar het startscherm.

Externe links bekijken

Na de benaming van de link ‘STAM Gent’, vind je de link en wat uitleg in de laatste kolom terug. Wanneer je op
de link klikt, zal er zich een nieuwe pagina openen.

Klik op

3.4

om terug te keren naar het startscherm.

Mijn documenten openen

In de eerste kolom zie je de verschillende mapjes van dit vak (hier: powerpoints en blinde kaarten). Je klikt de
map aan die je wil bekijken. In dit geval zien we dat er in de map ‘powerpoints’ een bestand staat, namelijk
‘Het_historisch_referentiekader’
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Om een document of powerpoint te openen, klik je op het bestand. Er verschijnt een kader dat je vraagt of je het
bestand wil openen of opslaan. Wanneer je het bestand later nog eens wil bekijken zonder naar schoolonline te
gaan, sla je het best op.

Klik op

3.5

om terug te keren naar het startscherm.

Dropbox: documenten plaatsen en verwijderen

Wanneer een leerkracht je vraagt om een document in de dropbox te plaatsen, zal er al een map voor jou
aangemaakt zijn. Hieronder zie je daar een voorbeeld van. Om je document in de dropbox te plaatsen, moet je op
‘Bladeren’ klikken.

In het kader dat zich hierna opent, kan je de plaats zoeken waar je jouw document hebt opgeslagen. Klik daarna
op ‘openen’.
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Het document staat nu nog NIET in de dropbox. Klik op ‘uploaden’ en wacht tot de blauwe balk vol is. Daarna zal
jouw document in de map verschijnen.

Heb je per ongeluk een verkeerd document geplaatst, kan je dit verwijderen. Klik hiervoor op de sleutel
Hierdoor krijg je de mogelijkheid om het document dat je wil verwijderen aan te vinken. Klik daarna op het rode
kruis dat onder de sleutel staat.

Klik op

3.6

om terug te keren naar het startscherm.

Fora: lezen en reageren

Wanneer je ‘fora’ opent, zie je de verschillende onderwerpen waarover een forum werd geopend. Hier is dat over
‘L2: De puinen van de oudheid’. Je kan ook zien wie er het laatst reageerde en hoeveel berichten er al zijn.

Klik het forum aan dat je wil lezen.
Hoe meer vragen er gesteld zijn bij dit onderwerp, hoe meer rijen je te zien zal krijgen.
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Hieronder zie je dat er een vraag gesteld werd over een kaart. De vraag staat in de tweede kolom. Wil je graag
het antwoord weten, klik je op het woord ‘kaart’.

Om een overzicht te houden op wat je al gelezen hebt en wat niet, kan je opnieuw ‘alle bovenstaande regels
gelezen zetten’.
Wil je zelf antwoorden, klik dan op dit icoon:
In het volgende venster kan je je antwoord typen. Vergeet niet om daarna op de diskette te klikken om je
antwoord op te slaan.

Klik op
om terug te keren naar het vorige scherm. Om helemaal terug te keren naar het beginscherm van
‘fora’ moet je meerdere keren op het huis-icoon klikken.

3.7

Oefeningen of toetsen maken

Om je kennis over een bepaald onderwerp te testen, kan je een oefening of toets maken.
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Klik op
om de toets uit te voeren. Je kan de toets maar één keer maken, dus doe dit pas wanneer je de
leerstof onder de knie hebt.
Er zijn meerdere soorten vragen. Hieronder zie je een voorbeeld van een meerkeuzevraag.

Je krijgt meteen het resultaat te zien. Klik op ‘vervolg’ om verder te gaan met een volgende vraag.

Dit is ook het geval bij een invuloefening en een exact (= maar één mogelijk) antwoord, zoals hieronder.

Bij een fout antwoord, krijg je het juiste antwoord en eventueel uitleg.
Bij open vragen verbetert de leerkracht achteraf je antwoord.
Op het einde van de oefening krijg je je eindresultaat te zien.
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3.8

Leerpad volgen

Klik op

om het leerpad uit te voeren.

Een leerpad kan uit volgende elementen bestaan:
Pagina
Link
Oefening
Toets

Hier kan de leerkracht uitleg geven bij een opdracht.
Hier vind je de website(s) die je nodig hebt voor de opdracht.
Oefeningen die opgesteld werden door de leerkracht, kan je hier maken.
Oefeningen die op punten staan, vind je onder ‘toets’.

Werk het leerpad af in de opgegeven volgorde.
Voorbeeld van een pagina:

Voorbeeld van een link (deze opent zich in het leerpad):
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Voorbeeld van een oefening/toets:
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