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INLEIDING
Honderden scholen in Nederland werken met Muiswerk Flexi. Veel scholen zijn
blij met de mogelijkheden en resultaten van de programma’s. Echter, niet alle
scholen halen het onderste uit de kan. Flexi kan een nog veel groter leereffect
hebben dan tot nu toe wordt gehaald.
Dit boekje vertelt stap voor stap hoe je Flexi gebruikt.
Wij wensen je veel plezier en inspiratie!
Ralph, Robert Jan, Susanne, Denise en Manon
Kurve Support
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VOORBEREIDINGEN
1. Inloggen als leerkracht
Inloggen
Na ontvangst van jouw persoonlijke gegevens (url, gebruikersnaam &
wachtwoord) ga je via de webbrowser naar jouw schoolingang:
http://online.muiswerken.nl/schoolnaam. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord
in en klik op ‘Log in’. Zo makkelijk is het.
Heb je nog geen gegevens ontvangen? Vraag dan aan de Flexibeheerder of hij
de leerkrachten logins alsnog wil aanmaken, anders kun je niet werken.

Wachtwoord wijzigen
Als leerkracht heb je een gebruikersaccount gekregen met wachtwoord. Hier
volgen de stappen om een wachtwoord toe te voegen of te wijzigen.
■ Klik op de knop ‘Leerlingen’. (Dit is een beetje gek, maar zo ga je naar alle
gebruikers).
■ Typ jouw voor- of achternaam in het zoekveld om jouw account te vinden.
■ Klik op de knop ‘Wijzig’.
■ Vul een wachtwoord in van minimaal 6 tekens.
■ Druk op ‘Bewaar’ en het wachtwoord is gewijzigd.

Wachtwoord vergeten?
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Klik dan in het inlogscherm op ‘Wachtwoord
vergeten?’, voer je e-mailadres of gebruikersnaam in en druk op ‘Verzend’. Je
ontvangt een e-mail met instructies.

Nodig je leerlingen uit!
“Meester, ik wist niet wat de link was?", "Juf, wat was mijn login ook alweer?" Met
één druk op de knop kun je je leerlingen via de e-mail uitnodigen om aan de slag
te gaan:
Klik in het menu van de Lerarenkamer op ‘Leerlingen’, selecteer één of meer
leerlingen en klik op ‘Nodig uit’ (rechtsonder). Let op: de knop verschijnt alleen
als je voor jezelf en je leerlingen een e-mailadres hebt ingevuld. Reacties op de
mails komen in je eigen e-mailaccount terecht.
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2. De Flexi Lerarenkamer
Log in en kies voor ‘Alle vakken’ of, als je vooral in één vak bent geïnteresseerd,
kies je desgewenst dat specifieke vak.
Je bent ingelogd en komt in het menu van de Lerarenkamer.

■

In het menu vind je:
Leerplannen  toegang tot het leerplan van groepen of individuele leerlingen
Takenmappen  toegang tot de takenmappen
Resultaten  toegang tot de resultaten van groepen of individuele leerlingen
Groepen  voor instellingen per groep
Leerlingen  voor instellingen per gebruiker
Lesmateriaal  toegang tot oefenprogramma’s en handleidingen
Zoek en toon  zoekfunctie voor uitleg schermen/instructies
Rekenmachine  een bijzondere rekenmachine voor gebruik op het digibord
Woordenboek  voor het Muiswerk Woordenboek
Handige documenten  ter ondersteuning van je onderwijs
Veelgestelde vragen  voor als je het even niet meer weet
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Via Log uit sluit je jouw account af. Log altijd netjes uit, anders gaan gemaakte
instellingen wellicht verloren of werken er straks leerlingen op jouw account.
Op diverse plaatsen in Flexi zie je rechtsboven dit icoon. Zo kun je altijd op
een nette manier uitloggen.
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3. Zelf een module proberen
■

■

Klik op de knop ‘Lesmateriaal’ en je ziet de lijst met alle modules voor het
basisonderwijs. Bij elke module staat het niveau aangegeven in ERK1, DLE2
(d) of Meijerink3. Leerlingen zien alleen de modules voor hun groep. Zie
https://www.muiswerkflexi.nl/moduleoverzicht_po/ voor een compleet
overzicht.
Kies een module door op Start te drukken en je komt in het hoofdscherm.

Je ziet drie knoppen:
1. ‘Wat weet je al?’ Hier zitten de diagnostische toetsen onder. Leerlingen zien
altijd maar één toets tegelijk. Let op: toetsen zijn alleen op school zichtbaar.
2. ‘Alle oefeningen’. Hier staan alle oefeningen van een module. Deze knop is
beschikbaar voor leerkrachten en beheerders, leerlingen zien de knop niet.
3. ‘Jouw Oefeningen’. Deze knop verschijnt pas na het maken van een toets.
Hier staan de persoonlijke oefeningen die het programma heeft geselecteerd
op basis van de fouten die in de toets gemaakt zijn.

1

ERK staat voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework.
DLE staat voor didactische leeftijdsequivalent en is een maat voor de vordering in de lesstof.
3
Het Meijerink referentiekader heeft voor het hele onderwijs vastgelegd wat leerlingen moeten
kennen en kunnen als het gaat om Nederlandse taal en rekenen/wiskunde.
2
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■
■
■

■
■

Kies voor de knop ‘Wat weet je al?’4 en klik op de eerste toets.
Maak de hele toets en maak ook fouten, anders ontstaat er geen
oefenprogramma.
Aan het eind van de toets zie je hoe je het hebt gedaan (zie afbeelding). Klik
op ‘OK’.

Nu is de derde knop actief geworden: ‘Jouw oefeningen’. Klik op deze knop
en je ziet de oefeningen die speciaal voor jou klaar staan.
Start een oefening, bekijk de uitleg en maak wat vragen. Maak ook fouten om
te zien hoe de feedback is. Maak een paar oefeningen en bekijk de resultaten
via de knop ‘Resultaten’ in het hoofdscherm van de module.

4

Zie je geen knop ‘Wat weet je al?’, ben je wel op school en zie je rechtsboven een huisje in beeld?
Neem dan contact met ons op via 0297-523159.
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4. Het Flexi leerplan
De juiste modules voor iedere leerling
Het Leerplan zorgt ervoor dat iedere leerling met het juiste oefenmateriaal werkt
doordat…
● de ingestelde groep van de leerling bepaalt welke modules hij ziet.
● de leerling ziet per vakgebied alleen de eenvoudigste module. Nadat een
lesmodule gehaald is, verschijnt de volgende module automatisch.
● de ‘adaptieve mode’ geactiveerd is: Leerlingen starten met een
diagnostische toets en gaan vervolgens oefenen met de onderwerpen die
zij nog niet voldoende beheersen.
● de toetsen één voor één beschikbaar komen.

Het leerplan instellen
Flexi bepaalt aan de hand van de opleiding van de leerling, welke modules hij te
zien krijgt. Als leerkracht kun je het leerplan per groep of per leerling eenvoudig
aanpassen.
■
■
■
■

Log in als leerkracht en klik in het menu van de Lerarenkamer op de knop
‘Leerplannen’.
Klik op ‘Groepen’ of ‘Leerlingen’.
Kies de leerling of de groep en klik op ‘Wijzig’.
Kies vervolgens het tabblad ‘Leerplan’.
Leerplan bekijken

Bekijk het ingestelde leerplan. Door de muis boven een vak te houden verschijnt
het lijstje met modules die voor dat vak actief zijn (zie afbeelding). Het
doelpercentage staat achter iedere module. Modules die initieel verborgen blijven
voor de leerling tot de bovenliggende module gehaald is, zijn te herkennen aan
het streepje voor hun naam.
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Leerplan aanpassen
Je kunt vakken, vakonderdelen of lesmodules uit- of inschakelen door de kolom
‘actief’ aan of uit te vinken. Klik het leerplan van een leerling open door op het
plusje bij een vak te klikken en de deelvaardigheden verschijnen. Klik een
deelvaardigheid open en merk op dat één of meerdere lesmodules geactiveerd
staan.
Zet bovenaan de pagina de checkbox bij ‘Toon alle modules’ op JA en je ziet de
lesmodules die nog niet actief zijn, maar wel beschikbaar in jullie schoolingang.
Je kunt nu specifieke lesmodules aan- of uitzetten door een vinkje in de kolom
‘actief’ te plaatsen.
Je kunt per lesmodule het doelniveau van oefeningen en toetsen van een leerling
verhogen of verlagen via de keuzes in de ‘niveau-kolom’.
Tot slot bewaar je het aangepaste leerplan met de knop ‘Bewaar’.
Voor de experts: uitgebreid aanpassen
Gevorderde gebruikers hebben de mogelijkheid om uitgebreide aanpassingen
door te voeren. Een belangrijke kolom is ‘adaptief’, wat staat voor de adaptieve
mode. Dit zorgt ervoor dat de leerling slechts één knop ziet: als hij nog geen toets
heeft gemaakt ziet hij de knop ‘Wat weet je al?’. Zodra er een toets is gemaakt
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ziet hij de knop ‘Jouw oefeningen’. Wil je leerlingen eerst laten oefenen via de
knop ‘Alle oefeningen’, dan haal je het vinkje in de kolom ‘ adaptief’ weg en zien
leerlingen alle knoppen: ‘Wat weet je al?’, ‘Alle oefeningen’ en ‘Jouw oefeningen’.
Wil je ook alles weten van de andere functies, ga dan naar het hoofdstuk
‘Muiswerk effectiever inzetten’ in de uitgebreide handleiding
https://www.muiswerkflexi.nl/muiswerkonline/ of bekijk de instructievideo’s op
https://www.muiswerkflexi.nl/voor-gebruikers/ondersteuning/#instructiefilmpjes.
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AAN HET WERK
5. Wat vertel je leerlingen de eerste les
Het uitgangspunt van Flexi is dat je niet hoeft te werken aan de dingen die je al
beheerst. Geef leerlingen de juiste instructie mee. Je legt leerlingen uit wat de
bedoeling is, bijvoorbeeld:
■
■
■
■
■
■
■

■

“De toetsen zijn niet belangrijk voor het cijfer, ze kijken alleen welke
onderdelen je al voldoende weet en kunt.”
“De uitleg en de oefeningen, DAAR leer je van. Steek daar dus je tijd in.”
“Spieken op het uitlegscherm mag! Ook daar leer je van.”
“Je mag de uitlegschermen tijdens het oefenen altijd bekijken via de Helpknop.”
Geef aan hoeveel minuten per week je verwacht dat jouw leerlingen werken.
Bij het uitloggen en via de scorelijst kunnen leerlingen hun werktijden volgen.
Leg uit dat leerlingen via Flexi thuis kunnen werken aan hun persoonlijk
oefenprogramma, maar dat ze de toetsen alleen op school kunnen maken.
Vertel dat Flexi resultaten niet automatisch bewaard worden als je een
oefening of toets afbreekt. De oefening of toets kan wel tijdelijk bewaard
worden, zodat de leerling er de volgende keer mee verder kan. De leerling
moet dan duidelijk kiezen voor ‘Bewaren’. Oefeningen en toetsen blijven acht
dagen bewaard. Binnen die tijd moet de leerling ze alsnog afmaken.

Gebruik het filmpje ‘De eerste les’ www.muiswerkflexi.nl/voorgebruikers/ondersteuning/#instructiefilmpjes. Meester Bram laat zien hoe hij
het werken met de Flexiprogramma's uitlegt aan zijn leerlingen. Dit filmpje
van 3 minuten kun je direct aan jouw leerlingen laten zien of gebruik je voor
jezelf en jouw collega's om tot een goede instructie te komen.
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6. Hoe Flexi leerlingen helpt
Flexi helpt leerlingen in de eerste plaats doordat zij vooral werken aan de
onderwerpen die zij nog niet beheersen. Daarnaast bevat het programma veel
slimmigheden waar leerlingen echt iets aan hebben.
■ De uitlegschermen worden voorgelezen en soms zijn het animaties.
■ Er is bij iedere oefening een ‘Help-knop’ die de leerling terug brengt naar de
uitlegschermen.
■ Bij foute antwoorden krijgt de leerling nuttige feedback.

■
■

■

Veel oefeningen in Flexi hebben een ‘Tip-knop’. Door de tip op te roepen,
kunnen leerlingen het maken van fouten voorkomen.
Bij veel meerkeuzeoefeningen en open vraag oefeningen verschijnt de knop
‘Stel uit’. Klik op deze knop om een opgave te verschuiven naar het einde van
de oefening. Je gebruikt dit bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt van de juf of
meester, die nu nog even bezig is. Deze optie is beschikbaar voor leerlingen
vanaf groep 5.
Om de leerling te verrassen krijgt een leerling (vanaf groep 5) die tijdens het
oefenen al 75% van de vragen heeft gehad en alles goed heeft geantwoord,
de mogelijkheid om de laatste paar vragen over te slaan. Die laatste vragen
worden goed gerekend. De werktijd wordt tegelijk positief gecorrigeerd, dus
de leerling krijgt werktijd cadeau.
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■

Leerlingen kunnen, via de ‘A-Z-knop’ bij iedere oefening, het woordenboek
van Muiswerk gebruiken om woorden op te zoeken waarvan ze de betekenis
niet kennen of waarvan ze niet weten hoe het meervoud of andere vormen
geschreven moeten worden.

■

Bij de rekenprogramma’s kunnen leerlingen bij sommige opgaven
gebruikmaken van de Flexi Rekenhulp. Een rekenmachine verschijnt bij de
oefening.
Het halen van de doelscore voor een hele module is een speciaal moment.
Leerlingen van groep 5 of hoger ontvangen dan een ‘winner’ in hun mailbox.
Is er geen e-mailadres bekend, dan kan de leerling het op dat moment
invullen.

■
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■

Verrijkingsstof
Sommige modules bevatten verrijkingsstof: ‘plusopdrachten’. Leerlingen zien
de plusopdrachten in de oefeningenlijst die verschijnt via de knop ‘Alle
oefeningen’. De plusopdrachten zijn te herkennen aan de gouden knoppen.
Zodra de leerling een module heeft gehaald krijgt de startknop van de module
een gouden kleur en wordt de leerling uitgedaagd om de plusopdrachten te
maken.

■

Via de knop Resultaten kunnen leerlingen hun scores bekijken.
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RAPPORTEN EN RESULTATEN
Resultaten bekijken
■
■

■

Start Flexi en log in als leerkracht.
Ga naar ‘Resultaten’ in het openingsscherm, klik op ‘Groepen’ of ‘Leerlingen’
en selecteer een groep of leerling. Je kunt ook een subgroep (b.v. een
plusgroep) selecteren.
Klik op de knop ‘Resultaten’. Je bent nu in de resultaten en bovenin vind je
verschillende tabbladen:
Grafisch  visuele voortgang op toetsniveau per module
Voortgang  voortgang in een tabel
Rubrieken een analyse van de ‘Wat weet je al?’ toetsen
Scorematrix  de scores van alle laatst gemaakte oefeningen en toetsen
Details  alle detailinformatie, werktijd, uitlegtijd, datum, tijdstip
Diploma  alleen bij de resultaten van een leerling
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7. Grafisch
Voor de individuele leerling kun je een grafische voortgang opvragen. Stel
bovenin precies in wat je wilt zien. Druk op ‘Toon’ om de grafische voortgang per
module te bekijken. Iedere afname van een toets zie je terug als kolom en de
blauwe lijn geeft het kennisniveau van de gehele module weer.

Deze leerling heeft vier keer een toets gemaakt in Spelling 2F. Het donkerblauwe deel laat de toetsscore zien.
De lichtblauwe lijn geeft aan hoever de leerling is in deze module. Veel toetsen zijn deeltoetsen en behandelen
slechts een deel van de alle lesstof.
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8. Voortgang
Het voortgangsrapport bekijken
Leerlingen die zich niet verbeteren, maar wel hard oefenen, hebben jouw hulp
nodig. Leerlingen die niet oefenen en zich niet verbeteren hebben aansturing
nodig. En leerlingen die zich verbeteren en hard werken verdienen jouw
complimenten. Je kunt als leerkracht de voortgang bewaken door een
voortgangsrapport te bekijken. Dit is een overzicht van de inspanningen en
vorderingen van een groep in een bepaalde periode. Het laat o.a. zien welk
percentage van de lesstof een leerling beheerst. De meeste docenten hebben de
behoefte om alleen naar resultaten van dit schooljaar te kijken. Daarom is dat nu
de standaard geworden. Wil je verder terugkijken dan het begin van het
schooljaar, kies dan weer voor
‘Alle modules’.
■

Stel bovenaan precies in wat je wilt zien: kies een vakgebied, module of
periode, geef een meetdatum, bepaal of je de toetstijd als werktijd wilt
meetellen. Klik op ‘Toon rapport’ en het aangepaste voortgangsoverzicht
wordt zichtbaar. Onder het rapport tref je uitleg over de weergegeven
resultaten.

■

Klik op de naam van een module voor een lijst met alle oefeningen die in die
module zitten.
Via de knop ‘Druk af’ kun je het rapport printen of opslaan als pdf.

■

Persoonlijk oefenprogramma (POP) bekijken
Op deze plek kun je ook het persoonlijk
oefenprogramma van een leerling bekijken. Je
doet dit door in de voortgangsrapporten te klikken
op de getallen in de ‘pop-kolom’.

Aan de slag met Muiswerk Flexi 19

POP wissen
■

■

■
■

Wil je slechts enkele oefeningen wissen uit
het POP? Ga dan met je muis over de
oefeningen en klik op het kruisje achter de
oefening die je wilt verwijderen. Het
verwijderen gebeurt direct.
In geval van een vergissing kun je
verwijderde oefeningen weer terugzetten
door te klikken op het driehoekje achter de
verwijderde oefening. Het terugzetten
gebeurt direct.
Via de knop ‘Wis POP’ kun je het POP
volledig verwijderen.
Alle persoonlijke oefenprogramma’s voor
een klas en vak wissen.
Wis met één druk op de knop alle persoonlijke oefenprogramma’s (pops) van
iedereen in de klas, bijvoorbeeld na de zomervakantie. De oranje knop
verschijnt, zodra je een vak hebt geselecteerd.
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9. Rubrieken
Flexi geeft met de rubriekenmatrix een analyse van de ‘Wat weet je al?’ toetsen.
Je ziet in één oogopslag welk deel van de stof de leerlingen minder beheersen
en wel wat klassikale aandacht kan gebruiken en welke stof iedereen onder de
knie heeft.
■

Kies het vakgebied, de module of de terugkijkperiode, de meetdatum (vanaf
welke datum kijk je terug?) en klik op Toon rapport’.

■
■

Via de knop ‘Druk af’ kun je het rapport printen of opslaan als pdf.
De kleurbetekenis is als volgt:
groen = 70% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord
oranje = 50% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord
rood = minder dan 50% van de vragen van de rubriek werd goed beantwoord

Van oefenen word je slimmer, maar dat zie je pas in de rubriekenmatrix als je
een toets doet die dat deel van de stof bevraagt. Bevraagt een toets maar een
deel van de rubrieken, dan worden alleen DIE rubrieken in de matrix beïnvloed.
De datum-kolom geeft de datum waarop de meest recente toets is gemaakt en
de score-kolom geeft het gewogen gemiddelde over alle rubrieken van de
module, o.b.v. de gemaakte toetsen.
Scoort een hele klas rood of oranje dan is extra klassikale instructie wellicht
gewenst.
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Niet ingevulde vakjes laten zien dat de leerling nog geen toets maakte die vragen
bevatte over die rubriek.
Let op: als de meest recente toets niet alle rubrieken bevroeg, dan worden voor
de niet bevraagde rubrieken de scores van eerder gemaakte toetsen gebruikt.
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10. Details
Wanneer je details wilt weten over de resultaten van jouw leerlingen, kun je
gebruikmaken van het detailrapport. Je ziet dan de scores van alle gemaakte
oefeningen en toetsen.
■

■

In het bovenste deel kun je instellingen aanpassen: kies het vakgebied, de
module of de terugkijkperiode, geef aan of je alleen toetsscores wilt zien of
ook de scores van de oefeningen, bepaal vanaf welke datum je wilt
terugkijken.
Klik nu op ‘Toon rapport’ en bekijk de scorelijst.

■

Via de knop ‘Druk af’ kun je de lijst naar de printer sturen of opslaan als pdf.

Tip: De app MuisMeter Leraar brengt de voortgang van leerlingen via je
smartphone of tablet in beeld. Muismeter Leraar laat zien waar de leerling mee
bezig is op school: met welke vakken, hoeveel tijd hij per vak besteedt, hoe zich
dat vergelijkt met de rest van de groep. Gratis te downloaden in de AppStore en
Google Play. Zie ook www.muiswerk.nl/muismeterleraar.
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MEER MOOIE FUNCTIES
In dit boekje behandelen we alleen de essentiële functionaliteit om goed met
Flexi te kunnen starten. Er zijn veel meer mogelijkheden. Onze tip: zorg dat je
eerst de basis onder de knie krijgt. Kijk daarna pas naar de andere
mogelijkheden, want die kunnen zeker ook nuttig zijn.
■

Inloggen met plaatjes: Ook voor de jongsten op school heeft Flexi krachtige
modules zoals Woordstart, Leesstart, Rekenen op maat 1, 2, 3 enz. Inloggen
met een code is best lastig als je nog niet kunt lezen. Daarom kan dat op
school met behulp van plaatjes.
https://www.muiswerkflexi.nl/Visuele_inlog/

■

Werken met subgroepen: Je kunt subgroepen maken waaraan je taken kunt
toewijzen en de resultaten kunt doorbladeren.
https://www.muiswerkflexi.nl/subgroepen/
Taken klaarzetten: Om specifieke oefeningen en/of toetsen klaar te zetten
voor jouw leerlingen, gebruik je de takenmappen.
https://www.muiswerkflexi.nl/takenmap/
Kant-en-klare sjablonen in de takenmappen: In de sjablonensectie van de
takenmappen zijn nu de eerste zes methodes/vakken verschenen. De
sjablonen bevatten sets met oefeningen uit één of meer Fleximodules. Deze
kun je gemakkelijk als takenmap klaarzetten voor je leerling(en). Voor de
volgende methodes/vakken staan verschillende sjablonen klaar:

■

■

categorieën uit Cito 3.0 Spelling
categorieën uit Cito 3.0 Rekenen
hoofdonderwerpen voor begrijpend lezen
hoofdonderwerpen voor studievaardigheid
hoofdonderwerpen voor werkwoordspelling
hoofdonderwerpen voor grammatica
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■

■

verschillende onderwerpen woordenschat
hoofdonderwerpen studievaardigheid
Engels grammatica
Engels woordenschat
Via het agenda-icoon maak je van je sjabloon een eigen takenmap die je
eventueel aanpast en aan je klas toekent.
De scorematrix: De scorematrix gaat een stap verder dan de
rubriekenmatrix. De scorematrix laat de meest recente resultaten van een
specifieke module van alle leerlingen van een groep zien.
https://www.muiswerkflexi.nl/scorematrix/
Diploma’s afdrukken voor jouw leerlingen: om de leerling een compliment
te geven of juist als steuntje in de rug. Je hebt de keuze uit verschillende
diploma’s.
https://www.muiswerkflexi.nl/diploma_afdrukken/
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TOT SLOT
Vanzelfsprekend kunnen wij je in deze beknopte uitleg niet álles over Flexi leren,
daarvoor is het programma te uitgebreid. Het is mogelijk om met de betrokken
leerkrachten een workshop te volgen. Al onze trainingsmogelijkheden staan
vermeld op de site https://www.muiswerkflexi.nl/voor-gebruikers/trainingen/.
Hulp nodig?
Mail ons via support@kurve.nl of bel 0297-523159. Wij helpen je graag verder!
Vermeld in de e-mail ook wanneer en op welk telefoonnummer je bereikbaar
bent, zodat we kunnen bellen om de vraag te beantwoorden of het probleem op
te lossen.
Muiswerk Flexi, zodat jij toekomt aan lesgeven.
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