Handleiding online STEM-check applicatie
Voor Leerkrachten
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1 Welkom op onze Stem-Check applicatie.
Als leerkracht van een school kunt u kosteloos gebruik maken van de online
webapplicatie. Alle info (doel, handleiding, …) rond de STEM-Check en de link om
in te loggen vindt u via www.mijnSTEMcheck.be. U kunt ook rechtstreeks gaan
naar app.mijnSTEMcheck.be.

2 Inloggen
Eens u op het beginscherm komt van de STEM-Check, zijn er twee schermen
mogelijk:
• Voor de leerling
Standaard staat het scherm klaar voor de leerling. Door te klikken op start
komt de leerling op het inlogscherm waar hij zijn persoonlijke code kan
ingeven (een code dat u als leerkracht zelf kunt generen voor uw leerling
– zie hoofdstuk 6 pg 12)
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• Voor de leerkracht
Om naar het inlogscherm voor u als leerkracht te gaan, klikt u bovenaan
rechts op Geen leerling? Daarna klikt u op start.

Uw persoonlijke account ontvangt u na het volgen van een opleiding of
kunt u aanvragen via info@mijnSTEMcheck.be. U ontvangt van ons een
gebruikersnaam en wachtwoord, met welke wij u toegang geven tot het
platform.
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Hier geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op aanmelden.

3 Wachtwoord vergeten?
Wachtwoord vergeten? Via dit scherm kunt u eventueel ook een nieuw
wachtwoord aanmaken. Druk dan op Vergeten?
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4 Klasgroepen aanmaken
U bent nu ingelogd in het systeem en kunt nu uw klasgroepen beginnen
aanmaken.

Om een nieuwe klasgroep aan te maken kunt u klikken op nieuwe groep.
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U krijgt nu volgend scherm:

Geef hier de naam van een eerste groep/klas in bijvoorbeeld 5
elektriciteit en klik daarna op opslaan of op annuleren indien u terug wil
gaan naar het vorige scherm.
Indien u kiest voor opslaan, ziet u nu de aangemaakte groep links staan .
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5 Leerlingen toevoegen aan een klasgroep
U kunt nu ook de leerlingen van de klas gaan toevoegen. Dit kunt u doen op
twee manieren.
Manier 1: manueel
o Klik op + nieuwe leerling

Via onderstaand scherm, kunt u één of meerdere leerlingen manueel
toevoegen:
Vul de gegevens in van de leerling en klik op opslaan.
Wij geven de mogelijkheid om het emailadres van de leerling en de
ouders ook in te vullen. U krijgt immers de kans om het rapport
rechtstreeks naar hen door te mailen. Indien u het emailadres van de
ouders/voogd hier invult, ontvangen zij een melding dat hun kind zal
deelnemen aan deze STEM-Check.
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Of
Manier 2: via template
o Klik hierbij op upload Excel template

Klik daarna op Download de STEM Check Excel template
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Hier kunt u de template downloaden. U kunt de gevraagde velden dan zelf
aanvullen, hier opslaan en verslepen of U kunt dit document opslaan op uw pc
en dan uploaden via klik op selecteer een bestand.
De template ziet er zo uit:

10

En de met uw gegevens aangevulde template:

Zo kom u tot een overzicht van uw leerlingen in de webapplicatie. U ziet dat
het systeem voor elke leerling ook direct een code gegeneerd heeft.
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6 Nog enkele handige extraatjes
Bovenaan kunt u ook nog klikken op download de STEM-Check folder. Het
betreft hier de volledige leerkrachtenbundel.

Daaronder bevindt zich ook een knop om jouw gegevens alfabetisch of op
laatst bewerkt te gaan sorteren.
Om een overzichtelijke lijst van de codes voor uw leerlingen te krijgen, kunt u
klikken op de knop onderaan rechts het scherm download code lijst.
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De lijst bevindt zich onderaan uw scherm links en kunt u nu openen door er
gewoon op te klikken. Ziehier het resultaat:

7 Uitvoeren van de STEM-Check met uw leerlingen
Deel A van de STEM-Check kan nu ingevuld worden door de leerlingen.
Hiervoor moet u aan de leerlingen uiteraard de URL van de webapplicatie
geven en hun persoonlijke code.

Na het invullen van deel A krijgt de leerling al zijn STEM profiel te zien.
Nu kunt u ook verdergaan met deel B en C met de leerlingen.
In de opleiding kreeg u de nodige scoringssleutels aangereikt om deze als
leerkracht te gaan scoren. (zie hoofdstuk 6 pg 12 – download STEM folder)
Eens u de scores voorhanden hebt, kunt u deze op eens eenvoudige manier
inbrengen in het systeem.

8 Aanvullen van de behaalde scores van uw leerlingen
U logt opnieuw in als leerkracht in het systeem. U gaat nu naar de klasgroep
aan welke u scores wil gaan toevoegen. U gaat naar één bepaalde leerling door
te klikken op het pijltje achter de naam van een leerling:
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U komt nu in scherm van één bepaalde leerling:
Links ziet u het menu waar u kunt kiezen uit Deel A, B of C en gegevens.
Indien u klikt op gegevens, krijgt u het volgende scherm:

Hier ziet u alle gegevens die u zelf bij het inschrijven van een leerling ingegeven
hebt en u kunt deze gegevens hier ook nog gaan bewerken door te klikken op
de knop bewerken. U kunt drukken op annuleren of opslaan.
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Klikt u op Deel A dan ziet u volgend scherm:

Hier ziet u dat het systeem alle antwoorden van de leerling overgenomen heeft
en dus automatisch ingevuld werden voor u.
Onderaan het scherm krijgt u ook een eerste zicht op het STEM profiel van deze
leerling.
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Klikt u op Deel B dan krijgt u volgend scherm:

Klikt u op bewerken, dan kunt u hier kunt u de scores van een leerling gaan
ingeven per vraag. U krijgt een overzicht van alle vragen en kunt hier per vraag
de score gaan ingeven via een drop down menu. Indien er naar een bepaalde
oplossing gepeild werd, kunt dit ook hier ingegeven worden, zoniet zal er n.v.t.
(niet van toepassing) staan. Een tip: maak gebruik van de in de opleiding
aangereikte documenten. U vindt deze eveneens terug in de
leerkrachtenbundel.
Tip bij het online invullen van de resultaten: Wanneer je liever niet te veel met de muis werkt, kan je
ook de resultaten met je toetsenbord ingeven. Gebruik Tab om naar het volgende vakje te springen en
de pijltjestoetsen om tussen de verschillende resultaten te scrollen.
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Na het ingeven van de scores, kunt u klikken op opslaan en krijgt u een
overzicht van alle ingegeven scores per vraag onderaan opnieuw een deeltijds
resultaat van de leerling.

Deeltje C kan op dezelfde manier gebeuren. Een tip: maak gebruik van de in de
opleiding aangereikte documenten. U vindt deze eveneens terug in de
leerkrachtenbundel.

17

In bovenstaand menu kunt u dan tenslotte ook gaan kiezen voor Resultaat.
Indien u hierop klikt, krijgt u het volledig STEM profiel van de leerling op uw
scherm:

9 Terugkeren naar klasgroepen
Om naar klasgroepen terug te keren, kunt u klikken op klasgroepen linksboven
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10 Genereren en versturen van het rapport
We zien nu opnieuw het overzicht van de leerlingen in een bepaalde klasgroep:

We kunnen nu ook klikken op het envelopje naast elke naam.
We krijgen dan de mogelijkheden om de resultaten te versturen van één
leerling of van alle leerlingen en deze te verzenden naar de ouders en de
leerling, naar uzelf als leerkracht of naar beide. Indien u kiest om deze naar
uzelf, ontvangt u de rapporten in een pdf welke u dan kunt afdrukken om bij
het rapport van de leerling te voegen.
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11 Meer informatie nodig?
Voor verdere vragen of onduidelijkheden, kunt u steeds contact opnemen via
info@mijnSTEMcheck.be.
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