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1. Inleiding 
 
Wat is Edmodo 

Edmodo is een online community, speciaal ontwikkeld voor gebruik in het onderwijs. Er komt dan 
ook geen reclame of andere onwenselijke communicatie voorbij en je werkt in een veilige 
omgeving. Je zou kunnen stellen dat het een kruising is tussen Facebook en de elektronische 
leeromgeving. Het enige grote verschil zit ‘m in het feit dat Edmodo echt gericht is op besloten 
groepen. En die groepen maak je als docent gemakkelijk zelf aan. Ook komen u en uw leerlingen 
niet in contact met elkaars privéaccounts: Edmodo werkt uitsluitend met educatieve accounts. 
 
Groepen 
Als je voor iedere klas een aparte groep aanmaakt, kunt u via het algemene dashboard kiezen voor welke 
groep (dus voor welke klas) je een boodschap plaatst. Naast het plaatsen van ‘gewone’ berichten of 
opmerkingen kan je ook opdrachten, quizzen en polls op de groepspagina plaatsen. Bij het plaatsen van 
opdrachten wordt het bericht zelfs voorzien van een upload-button en een uiterlijke inleverdatum. Het 
systeem legt vervolgens automatisch vast wie de opdracht tijdig heeft ingeleverd en wie niet. De 
beoordelingen van deze opdrachten kan je vervolgens opslaan in het puntenboek. Wel moet je een 
docentenaccount aanmaken en je leerlingen (met een speciale code) uitnodigen voor een 
leerlingenaccount. Ook kunnen ouders een vereenvoudigde account aanmaken of een rss-feed gebruiken 
om hun kinderen te volgen. 
 
Een aantal andere belangrijke functies van Edmodo zijn: 
 Bibliotheek: hier kan je alle hand-outs, readers en andere bestanden voor je leerlingen opslaan. Of 

natuurlijk gewoon een database voor jezelf aanmaken. 
 De (gratis) app van deze webapplicatie voor de iPhone en voor Android 
 Integratie Google Docs: je kunt Google Docs synchroniseren met Edmodo. Zo kunnen jij en je 

leerlingen gewoon vanuit Edmodo samen aan een document werken.  
 Communities waar alleen docenten toegang tot hebben. Zo kan je vragen stellen over het gebruik 

van Edmodo of ICT in het algemeen zonder dat de leerlingen mee kunnen lezen.  
 In de toekomst geïntegreerde onderwijs-apps gebruiken ter ondersteuning van uw les. Naar 

verwachting zullen deze het komende schooljaar beschikbaar zijn. 
 
Gamification-element 
Ook speelt Edmodo in op de ontwikkeling van gamification binnen het onderwijs. Leerlingen kunnen 
namelijk, net als bij Foursquare, badges verdienen: dit zijn een soort digitale buttons waar een prestatie of 
waardering uit blijkt. Als je als docent bijvoorbeeld vindt dat een leerling een erg goede vraag stelt, dan kan 
je hem of haar een ‘good question badge’ geven. Deze badges zijn en blijven zichtbaar op de profielpagina’s 
van de leerlingen. Onderzoek wijst namelijk uit dat het ‘verzamelen’ van deze badges competitief - en dus 
motiverend - werkt. Het is overigens ook mogelijk om zelf badges te maken en die vervolgens te delen met 
je collega’s. 
 
 
http://riaanlous.wordpress.com/2011/12/05/edmodo-een-community-voor-je-onderwijs/  
 
http://riaanlous.wordpress.com/2011/12/18/activeer-studenten-en-monitor-ze-via-edmodo/ 
 
 
 
 

http://help.edmodo.com/security-best-practices/
http://help.edmodo.com/create-a-group/
http://help.edmodo.com/teacher-signup/
http://help.edmodo.com/student-sign-up/
http://blog.edmodo.com/2011/07/28/parent-accounts-a-quick-refresher/
http://help.edmodo.com/library/
http://blog.edmodo.com/2011/01/27/download-the-free-app-for-ipod-and-droid-stay-connected-on-the-go/
http://blog.edmodo.com/2012/03/16/google-docs-integration-is-now-available/
http://help.edmodo.com/teacher-connections/
http://blog.edmodo.com/2012/03/09/edmodo-platform-open-to-third-party-developers/
http://riaanlous.wordpress.com/2011/12/05/edmodo-een-community-voor-je-onderwijs/
http://riaanlous.wordpress.com/2011/12/18/activeer-studenten-en-monitor-ze-via-edmodo/
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1.1 Mogelijkheden: 
 
Homepage 

 Een bericht typen aan een hele groep, een subgroep of een of meerdere leerling(en) 

 Reageren op een bericht van een leerling (zo kunnen ze ook online vragen stellen) 

 Feedback geven aan groep, subgroep of leerling(en) 

 Een instructiefilmpje plaatsen bij bv. je rekenles of als aanvulling op je aardrijkskundeles 

 Een link naar een website plaatsen (bv. WRTS om Engels te oefenen) 

 Een document plaatsen wat ze kunnen of moeten lezen (bv. de gescande kopieën van het te leren 
hoofdstuk voor een toets) 

 Een waarschuwing sturen aan groep, subgroep of leerling(en) dat ze iets niet hebben ingeleverd, of 
nog ergens aan moeten denken 

 Een opdracht geven die moet worden ingeleverd (hieronder volgen voorbeelden) 

 Een quiz maken en klaarzetten voor de groep (voordeel van een quiz is dat deze gelijk nagekeken 
wordt, nadeel is dat het veel werk is om de quiz te maken en deze niet gedeeld kan worden met 
collega's) 

 Een poll uitschrijven om meningen en metingen te doen in je groep of subgroep 
 
Opdrachten 

 Je kan de leerlingen hun boekverslag / werkstuk / PowerPoint digitaal laten inleveren 

 ze kunnen een opstel in Word typen en digitaal inleveren 

 Je kan een oefening voor ze klaarzetten die ze online kunnen maken. Dit kan een invuloefening zijn, 
maar ook een meerkeuze-oefening. Als deze gemaakt is in Hot Potatoes kunnen ze het resultaat 
(een percentage van de totale score) in hun bericht plakken als ze de opdracht indienen. Dit 
percentage is dan gelijk de score voor de oefening. Klik hier voor een voorbeeld van een oefening 
die ik gemaakt heb in Hot Potatoes: http://www.accrete.nl/uploads/hetkompas/tt1.htm  

 Je kan een filmpje klaarzetten waarop ze moeten reageren, bv. het filmpje in eigen woorden 
navertellen (plaats het filmpje embedded, dan kunnen ze het filmpje rechtstreeks vanuit Edmodo 
bekijken)  

 De leerlingen kunnen met elkaar werken aan een tijdlijn (bv. van hun laatste jaar op school, zie 
http://www.tribbit.com/tribute/1074053.html   waaraan iedereen of een groepje informatie kan 
toevoegen. Ook geschikt voor geschiedenis… 

 De leerlingen kunnen met elkaar werken aan een google maps opdracht (bv. breng onze klas in 
kaart, zie https://maps.google.nl/maps/myplaces?vpsrc=3&ctz=-
60&abauth=50e33399WjmcPFPm9RRbuvgTAHeof00-fxw&vps=1&num=10 of over bv. een 
aardrijkskundig onderwerp. 
 

Planner 

 Alle verjaardagen 

 Alle spreekbeurten 

 Alle boekverslagen 

 Vakanties 

 Schoolreisjes / excursies / uitjes 

 Toetsen (Evt. bijlagen in map leerlingen plaatsen) 

 Huiswerk 

 Ook  opdrachten en quizzen komen in de planner te staan 
 
 
 
 

http://www.accrete.nl/uploads/hetkompas/tt1.htm
http://www.tribbit.com/tribute/1074053.html
https://maps.google.nl/maps/myplaces?vpsrc=3&ctz=-60&abauth=50e33399WjmcPFPm9RRbuvgTAHeof00-fxw&vps=1&num=10
https://maps.google.nl/maps/myplaces?vpsrc=3&ctz=-60&abauth=50e33399WjmcPFPm9RRbuvgTAHeof00-fxw&vps=1&num=10
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Mappen 

 Bestanden delen met collega's 

 bestanden delen met groepen 

 Interessante websites delen met collega's 

 Voor de leerlingen die bestanden in hun groepsmap plaatsen die ze voor het betreffende hoofdstuk 
nodig hebben. Bij een nieuw hoofdstuk de vorige bestanden weer uit hun map halen en nieuwe 
toevoegen. Zo blijft het overzichtelijk voor ze. 

 Ook links van oefeningen en filmpjes ed. kunnen in de bibliotheek opgeslagen worden. 

 Gebruik Lauch in playview om bestanden binnen Edmodo te openen. Zo kunnen teksten, 
oefeningen en filmpjes binnen Edmodo bekeken worden. 

 
Badges 

 Je kunt badges delen met anderen 

 Je kunt zelf nieuwe badges maken (website voor png-afbeeldingen: http://www.iconarchive.com/ ) 

 beloon de leerling, ook in de bovenbouw zijn ze daar gevoelig voor 

 Kondig aan dat ze ergens een badge voor kunnen verdienen 

 badge voor goed werk 

 voor verjaardag 

 klassendienst 

 op tijd ingeleverd 

 leuk geplaatste foto 

 actief op Edmodo 

 enz…. 
 
Groepen 

 Binnen je groep leerlingen kan je subgroepjes aanmaken, bv. voor i-lijn, levelwerk, maar ook 
samenwerkingsgroepjes bij bv. een project. (Maak een film 'the making of the musical') 

 Binnen je groep collega's kan je subgroepen maken voor verschillende werkgroepen, comissies, ed. 
(net zoals bij Yammer) maar dan moeten wel alle collega's Edmodo gaan gebruiken. 

 Als meer scholen binnen een schoolvereniging Edmodo zouden gebruiken, kan je ook binnen de 
vereniging groepen aanmaken en netwerken 

 Je kan lid worden van externe groepen (bv. de Nederlandse groep OnderwijsNL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iconarchive.com/
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2. Account aanmaken en instellingen beheren 
 
Om met Edmodo te kunnen starten maak je eerst een account aan en pas je je profiel en instellingen aan. 
Een profiel maak je om herkenbaar te zijn voor zowel collega's als leerlingen. 
 

2.1 Nieuw account aanmaken 
 

Type in de adresbalk van je browser: 
www.<schoolnaam>.edmodo.com 

 
Door dit webadres kom je straks  
rechtstreeks in onze eigen  
schoolomgeving. 

 

Klik op I'm a Teacher   / ik ben een docent 

 
De schoolcode is: ……… 

 

Vul je verdere gegevens in en klik op meld aan 

 
 
 
 
 
 
Je komt nu op je eigen Edmodo-homepage  
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2.2 Profiel instellen / beheren 
 
Klik rechtsboven op account en in het uitrolmenu op instellingen. 
Hier kan je je gegevens, meldingen, wachtwoord ed. aanpassen. 
 
 
 

Een foto van jezelf uploaden doe je door te klikken 

op bladeren en dan een foto te kiezen van je eigen 
harddisk. 

 
Zorg dat in ieder geval de Tijdzone op 
Europa/Amsterdam staat. 

 
Geef ook de titel aan waarmee je wilt dat de 
leerlingen jouw berichten zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Email en Texts Updates kan je aangeven of je  
berichten wilt ontvangen in je gewone mail. 
 
Als het druk wordt op Edmodo, gaat je mailbox  
wel aardig vollopen, als je veel opties aangevinkt  
houdt. 
 

 
Je kan je eigen wachtwoord veranderen als je 
aangemeld bent. 
Kan je niet meer aanmelden omdat je je 
wachtwoord bent vergeten, kan de schooladmin 
je wachtwoord resetten. 

 
 
 
 
Als laatste kan je nog je privacysettings aanpassen. 
Als je connectieverzoeken blokkeert, kunnen andere  
leerkrachten je geen 'vriendschapsverzoek' doen.  
Je kan ervoor kiezen je profiel alleen zichtbaar te  
maken voor diegenen met wie je een connectie hebt. 
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2.3 Profiel bekijken 
 

Als je rechts bovenin op profiel klikt, krijg je precies  
te zien wat anderen ook over jou zien als ze op jouw  
profiel klikken. 
 

Hier vind je rechts ook de knop Find new connections 
Hiermee zoek je binnen het Kompas naar nieuwe  
collega's en kan je er een connectie mee aangaan. 
 
Je kan nog informatie over jezelf toevoegen 
en je kan zien wie je connecties zijn, 
 
 
 

3. Homepagina 
 
Je homepage is je overzichtspagina, waarop al het belangrijke nieuws wordt weergegeven, zoals laatste 
posts, notificaties en recente activiteiten. 
 

3.1 Laatste posts 
 
Als je op Laatste posts klikt krijg je alle recente berichten te zien. 
Dit kunnen berichten zijn van: 

 collega's 

 leerlingen 

 gemeenschappen die je volgt 

 Je connecties binnen en buiten school 
Je kan reageren op een bericht en als 
leerkracht kan je berichten ook aanpassen 
of zelfs verwijderen. Ook kan je zien hoe 
anderen op jouw bericht hebben 
gereageerd of zelf reageren met een 
ecomotion. 

 
Om het zoeken in berichten sneller te laten verlopen kan je  
ook filteren op soort berichten. 
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3.2 Discover 
 

 
 
Bij discover kan je zoeken op onderwerp. Helaas bevat dit gedeelte alleen maar engelstalige content en 
daarom misschien minder bruikbaar voor ons als school.  
Je kan zoeken op onderwerp en gevonden content toevoegen aan je eigen bibliotheek of rechtstreeks 
posten aan groepen ontvangers. 
 

3.3 Insights 
 
Insights geeft je inzicht in wat 
er in je groepen gebeurt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Handleiding Edmodo leerkrachtgedeelte 

 

Martine Reverda  
 

3.4 Notificaties 
 
Notificaties laten zien wat er nieuw is sinds de laatste keer dat je bent ingelogd. 
Je kan een notificatie ook verbergen in je overzicht. 
 
 

3.5 Suggesties 
 
Bij suggesties staan gemeenschappen die misschien interessant zijn om te 
volgen of mensen met wie je een connectie kunt aangaan, bijvoorbeeld 
nieuw aangemelde collega's 
 

3.6 Recent Activity 
 
Bij recente activiteiten staat een overzicht van de activiteiten van de leden van je  
 groep / groepen. 
Zo heb je een snel overzicht van wie wat heeft gedaan. 
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4. Soorten berichten 
 

Als leerkracht kan je verschillende soorten 
berichten versturen naar verschillende ontvangers. 
Je kan een bericht versturen aan een individuele 
leerling(en), een groep of subgroep, ouders, 
collega's of iedereen in je netwerk. 

 
 

Ook kan je een bestand van je PC, een link of 
bestand uit je bibliotheek toevoegen. Je kan ervoor 
kiezen het bericht direct of pas later te versturen. 

 
 

4.1 Nota 
 
Een nota kan van alles zijn. 

 Gewoon een opmerking over waar je mee bezig bent 

 Een bericht aan een collega, ouders, leerling(en), groep of subgroep 

 Een vraag aan een collega, ouders, leerling(en)  groep of subgroep 

 Een bestand wat je wilt delen met een collega, leerling(en), groep of subgroep 

 Een link die je wilt delen of die bv. leerlingen moeten bekijken voor een bepaald vak 
 
Als je een link met een filmpje wilt delen, probeer dan altijd de embedded code te kopiëren en plakken. 
Dan komt het filmpje op Edmodo zelf te staan. (
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10. Uitleg embedded linken plaatsen) 
Voor een website kan je gewoon de link uit de adresbalk kopiëren.  

4.2 Waarschuwing 
 
Een waarschuwing stuur je als iemand bijvoorbeeld nog iets  
moet inleveren, een toets moet maken of iets nog mee naar 
school moet nemen.  
De ontvanger krijgt bij zijn notificaties te zien dat hij of zij een  
waarschuwing heeft. 

4.3 Opdracht 
 

Een opdracht gebruik je als leerlingen iets 
moeten in leveren, bijvoorbeeld:  

 een boekverslag,  

 een verslag van een filmpje wat ze 
hebben bekeken 

 de powerpoint van hun spreekbeurt 

 Een opdracht die ze digitaal moeten 
inleveren (bv. invuloefening in Word) 

 
 
 
De leerling krijgt het volgende scherm te zien, als ze in 

het bericht op indienen klikken: 

Ze kunnen een reactie typen en een bestand van hun PC  
of rugzak toevoegen. Ook kunnen ze een beoordeling  
geven van wat ze van de opdracht vonden. 
 
Op het moment dat de leerling de opdracht heeft 
 ingediend, kan de leerkracht deze beoordelen en evt.  
een reactie / feedback terugsturen aan de leerling. 
 
 
 
 
           - geef cijfer  
 
 
 
 
 
 
           - geef feedback 
 
 
 
 

- geef reactie op de   
  opdracht 
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4.4 Quiz 
 
Een quiz kan bestaan uit 

 meerkeuzevragen 

 goed/fout vragen 

 vraag met kort antwoord 

 invuloefening 
 
Een quiz wordt altijd gemaakt in Edmodo (kopiëren en plakken kan alleen maar per regel…) en kan niet 
gedeeld worden met collega's. Wel worden alle quizzen bewaard, zodat je ze een volgend jaar weer kan 
gebruiken. 
 
Geef de quiz eerst een naam en geef de  
tijdslimiet aan. Vertel eventueel ook wat  
over de quiz, zodat leerlingen weten wat  
ze te wachten staat. 
Vink aan of de leerlingen het goede  
antwoord mogen zien en of de vragen  
door elkaar gesteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quiz kunnen verschillende soorten vragen worden 
gesteld, en er kunnen bij zowel de vragen als  
antwoorden bestanden en/of links worden  
toegevoegd, bv. een ondersteunend filmpje of een wiki.  
 
Een quiz kost tijd om te maken, maar levert snel  
resultaat, de beoordeling wordt grotendeels al voor  
je gedaan en de leerling hoeft in Edmodo alleen maar  
op de quiz te drukken, om het ook direct te kunnen maken.  
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Per leerling en zelfs per vraag is feedback terug te sturen, door commentaar of een reactie te geven. 
 

4.5 Poll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een poll kan je de mening vragen van collega's, leerlingen of ouders, je kan een stemming houden of 
voorkeuren peilen. 
 
 
 

5. Groepen 
 
Binnen de school kan je verschillende groepen aanmaken. 
Iedere groep heeft zijn eigen unieke groepscode, die ingevoerd moet worden  
om lid te kunnen worden van die groep. 
Degene die de groep aanmaakt is gelijk ook eigenaar van die groep.  
De eigenaar kan andere leerkrachten als co-docent aan een groep toevoegen. 

Dat kan door bij Leden een van de leden aan te klikken en in het pop-up menu bij  

Toegang de status van de collega aan te passen voor die groep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Doe mee of aanmaken 
 

Om deel te nemen aan een groep, klik je in het linker menu op Doe mee. 
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In een pop-up kan je nu de groepscode invoeren die je van de eigenaar van de groep  
hebt ontvangen. 
Als je daarna op Doe mee klikt, ben je toegevoegd aan de  
groep. De eigenaar kan daarna nog je rechten voor die  
groep aanpassen (bv. co-docent) 
 
Om zelf een nieuwe groep aan te maken klik je in het linkermenu  

op Maak groep aan. 
Let er op dat je voor je groep op school maar één groep in Edmodo  
aanmaakt. Later kan je binnen die groep subgroepjes aanmaken, 
zoals een subgroep levelwerk of routeboekje. 
Ook voor de collega's hebben we één groep, met daarin  
subgroepjes voor bv. de BHV of identiteitscommissie. 
De kangoeroeklas zou wel een aparte groep zijn. 
 
 
 
 

 

5.2 Posts 
 
Hier staan alle berichten die binnen deze groep of sub-groep zijn verstuurd. 
Als je zelf hier een bericht verstuurd, gaat die automatisch naar de leden van de (sub)groep. Je kan nog wel 
andere ontvangers toevoegen. 
 
 

5.3 Mappen 
 
De groepsmappen worden gevuld met 
 bestanden  vanuit je eigen bibliotheek.  (voor  
de duidelijkheid is het misschien goed om  
hoofdstuk 9 te lezen) 
De leden van de groep kunnen hier alle  
relevante bestanden vinden die ze bijvoorbeeld 
nodig hebben om een toets te leren (leerlingen) 
of lessen voor te bereiden. 
 
De bestanden kunnen direct geopend worden 
door erop te klikken. 
 
Door bestanden hier te plaatsen, hoef je geen 
kopieën van te leren stof meer mee naar huis te 
geven, maar dan moet de te leren stof wel eerst gescand worden als PDF.  
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5.4 Leden 
 
Door op de knop Leden te klikken, krijg je een  
overzicht van alle leden van de groep en hun status  
binnen de groep.  
 
De eigenaar van de groep kan deze status aanpassen. 
Ook kan je hier van je leerlingen zien welke ouders 
zich aangemeld hebben voor een ouderaccount 
van Edmodo en zo meekijken met hun kind. 
 
 
 
 
 

5.5 Small Groups 
 
Binnen een groep kan je een onderverdeling maken in subgroepen, bv. levelwerk, i-lijn voor leerlingen of 
BHV voor collega's. Op deze manier kan je sneller met een beperkte doelgroep communiceren, zonder dat 
alle andere leden van die groep ook de specifieke berichten voor deze subgroep krijgt. 
 

 
 
Vanuit de rechterkolom met groepsleden sleep je de leden die je in je subgroep wilt plaatsen naar links. 
Nu kan je bij je bericht aangeven dat je bericht bedoeld is voor de subgroep Ralfi. 
 
 

6. Gemeenschappen 
 
   Gemeenschappen zijn groepen waar je je bij kan aansluiten.  

Je bent automatisch lid van de gemeenschap Kompas en Ondersteuning. Ik volg ook 
de gemeenschap/community Gynzy, maar verder is bijna alles van Amerikaanse 
bodem. Op het moment dat meer scholen van je vereniging met Edmodo zouden 
gaan werken, kan je ook met elkaar een district vormen en kan je die scholen ook 
gaan volgen en met elkaar communiceren. 
 

 
 
 



Handleiding Edmodo leerkrachtgedeelte 

 

Martine Reverda  
 

 
 
 

7. Planner 
 
De planner is een agenda, waarin je gebeurtenissen en taken kunt plannen.  
Ook de opdrachten en quizzen komen hier in te staan bij hun inleverdatum. 
Ieder lid heeft zijn eigen agenda, die ene ander niet kan zien, maar als  
gebeurtenissen, taken of opdrachten naar een groep zijn verstuurd, komt dit  
automatisch in de planner van ieder groepslid te staan. 
 
Naast het totaaloverzicht, kan je ook een bepaalde groep selecteren, om te  
bekijken welke activiteiten op de planning staan 
 
Zo kan je voor je leerlingen (net als op de website) hun huiswerk plannen en activiteiten opnemen, die ze 
zowel op school als thuis kunnen bekijken. 
 

 
 
 

7.1 Nieuwe gebeurtenis 
 

Klik rechts bovenin op Nieuwe gebeurtenis. 

In de pop-up kan je de gebeurtenis beschrijven, 
de datum aangeven (evt. een langere periode) 
En selecteren naar wie je de gebeurtenis wilt  
versturen.  
Bij alle geadresseerden komt de gebeurtenis 
nu in zijn of haar planner te staan. 
 
(Als ouders Edmodo ook gaan gebruiken, zouden hier ook ouderavonden, tienminutengesprekken, ed. in 
gepland kunnen worden) 
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7.2 Nieuwe taak 
 
Een taak kan je alleen voor jezelf plannen. 
Onder taken vallen alle dingen die jij moet doen 
voor je werk. 
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8. Voortgang (Progress) 
 

De knop voortgang geeft je een overzicht van hoe je groep werkt.  
Je klikt eerst op de groep waarvan je een overzicht wilt zien. 
Je krijgt dan een totaaloverzicht van de hele groep 
Je kan in het totaaloverzicht op een leerling klikken voor een  
individueel rapport. 
 
 
 
 
 

8.1 Mijn studentenbadges 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badges zijn een soort stickers om leerlingen mee 
te belonen. 
Edmodo heeft al een aantal badges meegeleverd, 
maar je kan ook zelf je eigen badge op maat maken. 
Daarvoor upload je ene plaatje en geeft de badge een 
naam. Je kan ook bij beschrijving nog aangeven  
wat de badge betekent. 
 
 
 
 
 
 

Je kunt ook badges overnemen van mensen met 
wie je een connectie hebt. Dit kan als je op zijn of 

haar profiel klikt klikt op gedeelde badges. 
Klik vervolgens op een badge die je graag wilt 
hebben en dan onderin het pop-up scherm op 

toevoegen aan mijn studentenbadges 
 

Je kan alleen afbeeldingen uploaden met een  
formaat van 114x114 pixels. 
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8.2 Voortgang groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als je op een groep klikt in het uitrolmenu, krijg je het  
totaaloverzicht van die groep te zien.  
Je kan kiezen om de cijfers te bekijken, die gehaald zijn  
voor opdrachten en quizzen, of welke badges de  
leerlingen verdiend hebben. 
Ook kan je hier cijfers en badges aan leerlingen toevoegen. 
 
Door op de naam van een leerling te klikken, krijg je een  
individueel verslag van de voortgang van die leerling. 
 
 
Andere manieren om de voortgang te bekijken, is via de opdracht of quiz, maar dan zie je alleen het 
resultaat van die ene toets. 
 

 
Ook kan je in je berichten informatie vinden over de 
leesgeschiedenis van de bijlagen die je bij een 
bericht hebt geplaatst. 
Onder de titel van de bijlage in je bericht staan drie 
plaatjes. Als je op het plaatje met de grafiek klikt, 
krijg je een pop-up met hert aantal keren dat de 
bijlage is bekeken. 
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9. Bibliotheek 
 
In je bibliotheek kan je bestanden, filmpjes, links, foto's, ed. opslaan. 
Je kan alles ordenen in mappen, maar er is helaas geen mogelijkheid om submappen aan te maken. 
 
Je kunt voor elke map kiezen met welke groep je wilt delen. Zo kan je voor je groep mappen maken voor de 
verschillende vakken en daar bestanden inzetten die de leerlingen nodig hebben. 
 
Je kunt er ook voor kiezen zelf mappen te maken voor de verschillende vakken, die te delen met de 
collega's van je eigen groep en alleen de bestanden die horen bij het hoofdstuk dat je behandeld, ook in de 
mappen van de leerlingen te plaatsen. Zo blijft het voor de leerlingen overzichtelijk. 
 
 

 
 
 

9.1 Voeg toe aan bibliotheek 
 
Klik in het startscherm van de bibliotheek op 

Voeg toe aan bibliotheek. 
 
Als je een bestand wilt toevoegen klik je op 

Toevoegen. Klik in je verkenner op het juiste  
bestand en daarna op openen. 
(dubbelklikken kan ook) 
 

Als je een link wilt toevoegen klik je op Link,   
plak de link en geef je de titel op. 
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9.2 Mappen 
 
Om overzicht te houden in je bestanden, zorg je dat je bestanden een duidelijke naam hebben en berg je 
alles op in mappen. Veel bestanden heb je maar één keer per jaar nodig, en goede naamgeving en 
mapstructuur kan een hoop tijd en frustratie schelen. 
 
Bij bestandsnamen is het handig om steeds het hoofdstuknummer en lesnummer mee  
te geven, bijvoorbeeld: 2.12 – Jeruzalem (zie plaatje hierboven)  Dit is een filmpje bij  
hoofdstuk 2 paragraaf 12 Vaan aardrijkskunde. 
 
 

9.2.1 Nieuwe map maken 

 
Een nieuwe map maak je eenvoudig  

door in de rechterkolom op Nieuw te  

klikken. 
 
In de pop-up type je vervolgens 
de naam van de nieuwe map en 
kan je gelijk aangeven of en met  
wie je die map wilt delen. 
 
Ook bij mappen is het belangrijk een 
duidelijke naam te geven, omdat 
er best een lange mappenlijst kan 
komen, omdat er geen submappen  
zijn. 
 
 

9.2.2 Bestaande map delen  

 
Als je op een map klikt, kan je de 
instellingen van het delen van de map 
wijzigen. 
 
Ook kan je eventueel de naam nog wijzigen 
of de map in zijn geheel verwijderen: 
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9.2.3 Bestand verplaatsen of verwijderen 

 
 Door op een bestand in een map te klikken, kan je het bestand verplaatsen. 
 
Klik eerst op het bestand, daarna in de pop-up  
links onderin op map en vink dan in het 
uitrolmenu aan in welke map of meerdere 
mappen het bestand moet worden bewaard. 
 
Je kan hier het bestand ook helemaal uit de  
mappen verwijderen. Het bestand blijft nog  
wel in je eerste bibliotheek-overzicht staan.   
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10. Uitleg embedded linken plaatsen 
 
Een embedded link is een link die een filmpje rechtstreeks laat zien. 
(Denk bijvoorbeeld aan de libdub op de website). Er wordt geen nieuw scherm geopend, maar het filmpje 
speelt rechtstreeks in Edmodo af. Wel kan ervoor gekozen worden om het filmpje op groot scherm te laten 
zien of om naar de originele website te gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovenstaand plaatje zien de leerlingen op Edmodo en 
als ze het plaatje aanklikken, komt het filmpje  
rechtstreeks in beeld. 
 
 
Hieronder de afbeeldingen van Youtube, Beeldbank en 
Teleblik (kompasvollenhove – school) 
 
 
 
 
 
 

Voor Youtube klik je onder 

de video op Delen en dan 

op Insluiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 Beeldbank (staat al zo onder de video)       Teleblik (staat links onderaan de video) 
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