Handleiding MIJN SCIENCE-web
(voor leerlingen)
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Handleiding voor leerlingen
Beste leerling,
Voor je zie je de handleiding voor het gebruik van MIJN SCIENCE-web.nl. Deze website is heel intuïtief in het
gebruik maar wij raden je aan om de eerste keer gebruik te maken van deze handleiding. Als je vragen hebt kun
je natuurlijk terecht bij je docent.

Het begin
Open je internetbrowser en ga naar www.mijnscience-web.nl of naar www.mijnscienceweb.nl. Voor je zie je
het volgende scherm:

Selecteer je school en log in met de gegevens die verstrekt zijn door de schooladministrator of je docent. Je
komt nu op het volgende scherm terecht.
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Kwaliteit van het systeem
Als leerling werk je mee aan de kwaliteit van MIJN SCIENCE-web. Indien je tegen problemen aanloopt of
verbetervoorstellen hebt kun je deze delen met je docent.
Het delen van een probleem is een nauwkeurige klus. Het is belangrijk voor ons om te weten welk probleem
er ontstaat en welke handelingen tot het probleem geleid hebben. Details zijn dus belangrijk.
Indien je een probleem tegen komt geef je dit door aan je docent. Omschrijf duidelijk wat het probleem is en
welke handelingen hiertoe geleid hebben. Geef ook de gebruikersnaam van de gebruiker op die tegen het
probleem aangelopen is, inclusief de rol van de gebruiker (student/docent). Printscreens zijn een zeer
waardevolle toevoeging! Vaak helpt het op in ‘Paint’ het een en ander in de afbeelding te schrijven.
Alle feedback wordt zeer gewaardeerd!
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Eigen gegevens wijzigen
Het eerste wat op het lijstje staat is het controleren van de eigen gegevens. Hiervoor klik je rechts bovenaan
op het driehoekje naast de schoolnaam en kiest voor ‘Mijn Profiel’.

In de volgende afbeelding zie je het scherm dat je te zien krijgt.

Je kunt hier je gebruikersnaam, wachtwoord en emailadres aanpassen. Ook kun je ervoor kiezen om meldingen
te krijgen van activiteiten op het opgegeven emailadres.
Zodra je klaar bent druk je op ‘Opslaan’ of op het blauwe vinkje. Indien je deze pagina wilt verlaten zonder
wijzigingen aan te brengen klik je op ‘Terug’.

 Ga voorzichtig om met je gebruikersnaam en wachtwoord. Als je gegevens op straat liggen kan dit nare gevolgen
hebben voor een hoop klasgenoten.
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Berichten en meldingen
Bovenaan zie je naast je naam een belletje staan. Misschien zie je ook een nummer ernaast. Dit belletje geeft
aan dat er meldingen voor je zijn.

Je kunt verschillende soorten meldingen krijgen:




Een evaluatieverzoek
De teamopstelling voor een periode

Klik maar op het belletje, je komt nu in het meldingenscherm terecht.

In dit scherm zie je de onderwerpen van de berichten.

Als je op het ‘Bekijk-icoon’ achter een melding klikt kun je het bericht lezen.

Zodra je het bericht gelezen hebt kun je onderaan het bericht op ‘Gelezen’ klikken. Je keert nu terug naar de
berichtenpagina.
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Je ziet in het overzicht dat het bericht nu op ‘Gelezen’ staat.

 Sommige berichten bevatten klikbare delen. Zo kun je als je een evaluatieverzoek krijgt meteen klikken op de titel
van het evaluatieverzoek. De evaluatie start dan meteen.

7

Berichten verwijderen
Je kunt een bericht verwijderen door op het ‘Verwijder-icoon’ achter het bericht te klikken.

Meer berichten in beeld
Onderaan de berichtenpagina kun je het aantal berichten dat te zien is wijzigen.

Alles markeren als gelezen
Als je alle berichten in een keer wilt markeren als ‘gelezen’ dan kun je alle berichten selecteren door eerst de
lijstlengte op maximaal te zetten. Vervolgens selecteer je alle berichten door het selectievak in de grijze balk
aan te vinken.

Dan klik je op het ‘Bekijk-icoon’ rechts bovenaan.

Alle berichten zijn nu gemarkeerd als gelezen.

 Markeer een bericht NOOIT als gelezen als je het bericht niet gelezen hebt. Je ziet anders belangrijke taken over het
hoofd.
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HOME

Via de home knop kom je altijd terug op het startscherm van jouw MIJN SCIENCE-web. Op het startscherm
vind je ook de link naar deze handleiding.
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Evaluaties

In het menu aan de linker zijde zie je de knop evaluaties. Als je hierop klikt krijg je het volgende overzicht te
zien.

In dit overzicht staan de evaluaties je je ingevuld hebt en de evaluaties die je nog moet doen. Helemaal
bovenaan kun je het schooljaar wijzigen. Je kunt straks zelf alles terugzien wat je gedaan hebt.
Kijk in de afbeelding hierboven eens goed naar de titels.
Bij ‘Naam’ zie je de titel van de evaluatie die naar je gestuurd is.
Bij ‘Datum’ zie je de datum dat de evaluatie naar je gestuurd is.
Bij ‘Team’ zie je het team waarover de evaluatie gaat.
Bij ‘Afgerond’ kun je zien of je de evaluatie al gedaan hebt of niet.
Bij ‘Vragen’ zie je hoeveel vragen er in de evaluatie gesteld worden. Dit is handig zodat je weet of je veel of
weinig tijd nodig hebt voor de evaluatie.
Bij ‘Vragen openstaand’ kun je zien hoeveel vragen je nog moet beantwoorden. Je kunt een evaluatie tussentijds
namelijk stoppen en later verder gaan.
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Openstaande evaluaties in beeld brengen
We hopen natuurlijk dat je evaluaties zo snel mogelijk na het zien van de uitnodiging maakt. Mocht dit toch een
keer niet lukken dan kun je alle niet afgeronde evaluaties in beeld brengen met behulp van een filter.
Zet de filter onder ‘Afgerond’ op nee.

Klik nu op het ‘Zoek-icoon’

Alleen de niet-afgeronde evaluaties zijn nu in beeld.

Evaluatie starten
Je start een evaluatie door op het ‘Bewerk-icoon’ achter een openstaande evaluatie te klikken.

Je komt nu bij de evaluatie terecht.

 Een evaluatie is geen afstraf-moment. Beantwoord de vragen eerlijk.
Een evaluatie bestaat altijd uit een aantal stellingen. Alle stellingen zijn te beantwoorden met nooit tot altijd.
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Je geeft het antwoord ‘Nooit’ door op de naam van de teamgenoot te klikken. De andere scores klik je in de
vakjes.

Als je een vraag beantwoord hebt kun je onderaan de pagina op ‘Volgende’ klikken.

Bovenin de pagina zie je het aantal vragen in de evaluatie

Naarmate je meer vragen beantwoord hebt worden de vragen afgevinkt.
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De evaluatie tussentijds stoppen
Ben je net lekker bezig met je evaluatie, gaat de bel. Wees niet getreurd! Je kunt een evaluatie tussentijds
stoppen en later afmaken.
Misschien heb je de volgende melding al gezien:

Sla je evaluatie tussentijds op door op het vinkje te klikken

De melding verandert nu in een andere melding

Je kunt de evaluatie nu gewoon verlaten door uit te loggen of door op ‘Terug’ te klikken.

Evaluatie afmaken
Ga naar het evaluatieoverzicht en zoek de niet-afgemaakte evaluatie op.

Je start de evaluatie door op het ‘Bewerk-icoon’ achter een openstaande evaluatie te klikken.

Je komt nu bij de -eerder opgeslagen- evaluatie terecht.
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Evaluatie insturen naar je docent
Als je de laatste vraag van de evaluatie beantwoord hebt…

Verschijnt er een nieuwe knop.

Sla eerst je evaluatie op en druk dan op deze knop.

Je evaluatie is nu afgerond.
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Evaluatie inzien
Je bekijkt een eerder gemaakte evaluatie door op het ‘Bekijk-icoon’ achter een evaluatie te klikken.

Je komt nu bij de evaluatie terecht.

Je kunt hier niets meer wijzigen.
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xxPrestaties, perioden, deadlines, producten

In het menu aan de linker zijde zie je de knop evaluaties. Als je hierop klikt krijg je het volgende overzicht te
zien.

In dit overzicht kun je zien welke cijfers jij allemaal behaald hebt en je kunt zien hoe jij scoort op de
verschillende competenties. Deze scores komen uit de evaluaties die jullie maken.
Laten we eerst eens kijken naar wat er allemaal van jullie verwacht wordt. Hiervoor klik je op het bekijk-icoon
achter een periode.

Je ziet een scherm met twee vakjes. Dit is niet heel erg spannend. Klik maar eens op de blauwe driehoekjes
achter de vakjes.
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Hier heb je een stuk meer aan. Je kunt in dit overzicht zien welke producten er van je verwacht worden, hoe
zwaar ze mee tellen en wanneer ze ingeleverd moeten zijn. Handig toch?
Zodra jouw docent een product beoordeeld heeft zie je dat ook meteen terug in dit overzicht.
Onder het ‘Productgedeelte’ zie je het ‘Procesgedeelte’ hier kun jij terug zien hoe je gescoord hebt op de
evaluaties. Let op, dit zijn scores en geen cijfers. Het cijfer staat onderaan.
Laten we terug gaan naar de knop ‘prestaties’.

Deze keer klikken we op het grafiek-icoon achter een periode.
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Hier kun je zien hoe jouw team ten opzichte van elkaar gescoord heeft. Je kunt met de filter links bovenaan de
verschillende competenties kiezen of naar het gemiddelde kijken.
Je krijgt op deze manier informatie over jouw prestaties ten opzichte van je teamgenoten en weet dus meteen
of jouw bijdrage in het project voldoende is.
Verder kun je ook kijken op welke competenties je jezelf nog kunt verbeteren. Laat het gerust aan je docent
weten als je dat wilt of vragen hebt hoe je dat het beste kunt doen.
Door op een naam te klikken kun je de gegevens van die persoon uitschakelen. De grafiek geeft deze persoon
dan niet meer weer.

Wanneer je verder naar onder scrollt (nog steeds onder de knop prestaties), kom je bij de sectie
“voortgang per competentie” en zie je 8 losse grafieken staan.
Dit zijn de 8 verschillende competenties waarop je bij O&O beoordeeld wordt. Het gaat om samenwerken,
Individueel werken, Doorzetten, Inventiviteit, Kennisgerichtheid, Productgerichtheid, Plannen en
Procesgerichtheid.
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In deze 8 grafieken zie je (als je al een tijdje bezig bent) 3 lijnen ontstaan. Deze geven 3 verschillende niveaus
binnen jouw competentie aan: basis, gevorderd, expert. De lijnen zijn weergegeven in verschillende kleuren, dus
gemakkelijk uit elkaar te houden.
Ook hier geldt weer dat je lijnen kunt selecteren die je niet wilt zien, door simpelweg op het niveau binnen de
grafiek te klikken.
Belangrijke opmerking: wanneer je begint met het afnemen van evaluaties, dan heb je in de grafieken losse
meetpunten (en dus staafdiagrammen) en nog geen lijnen. Dat zal vanzelf goedkomen, wanneer je meer
evaluaties invult.
Deze grafiieken blijven je gehele O&O-carrière weergeven hoe jij groeit. Heel geschikt dus ook om gericht aan
te werken aan jouw competenties.
Wanneer je nog verder naar onderen scrollt, dan kom je bij een grote grafiek. Hierin kun je eenvoudig een
totaaloverzicht krijgen en daarin competenties met elkaar vergelijken. Dat lukt in de kleine grafieken namelijk
niet zo goed.
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Je kunt de grafiek instellen zoals je zelf wilt. Bovenaan kies je het schooljaar, maar je kunt ook je gehele
schoolcarrière kiezen, laat de knop dan op “alle” staan. Wanneer je een schooljaar kiest, kun je ook nog kiezen
voor een periode. Tot slot kun je kiezen of je één niveau (basis, gevorderd, expert) wilt zien, of een gemiddelde
van alle drie.
Door te klikken op een competentie (bovenaan de grafiek bij de kleuren) kun je aangeven dat je deze niet wilt
weergeven in de grafiek. Een fijne functie om verschillende competenties met elkaar te vergelijken.

Tot zover de handleiding voor leerlingen. Tijd om ermee aan de slag te gaan en duidelijk in beeld te krijgen
waar jij nog aandacht aan moet besteden om een topper in O&O te worden!
Veel plezier!!
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