Hallo, welkom in de Oefenwebwereld. Wij zijn een spin-off van de Universiteit van Amsterdam en maken
online leeromgevingen voor adaptief onderwijs, zoals Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.
De belangrijkste eigenschappen van onze producten zijn:





Inzicht in prestaties - gedetailleerde feedback naar beheerders en spelers
Uniek adaptief systeem - elke speler, ongeacht het niveau of leeftijd, oefent op het eigen niveau
Volledig online - op school of thuis, op een computer of tablet te gebruiken
Compleet methode-onafhankelijk - tienduizenden opgaven ontwikkeld door onderwijsexperts

Hoe kunt u opstarten?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Na afronding van het bestelproces ontvangt u een bevestigingsmail met uw gebruikersnaam.
Om te kunnen inloggen dient u een wachtwoord aan te maken via:
http://app.rekentuin.nl/users/password_forgotten.
Als u bent ingelogd, vindt u in het helpmenu van de beheerdersomgeving (backend) de belangrijkste
instructies.
U kunt beginnen met de Eerste keer gebruiken instructie waarin wordt uitgelegd hoe u spelers kunt
invoeren: http://help.oefenweb.nl/first_use_family/.
Nadat uw kind(eren) zijn ingevoerd kunt u de automatisch gegenereerde inloggegevens van uw
kind(eren) vinden in de backend onder beheer – spelerwachtwoorden.
Kind(eren) loggen net als beheerders en leerkrachten in via het inlogscherm van onze producten. Ze
komen direct na inloggen in hun individuele spelomgeving terecht. Deze omgeving past zich
automatisch aan hun vaardigheid en speelfrequentie aan. Ze kunnen zonder verder instructie aan de
slag met onze producten.
U kunt onze producten ook zelf uitproberen in de backend onder spelomgeving.

Wij adviseren om spelers wekelijks in onze online leeromgevingen te laten spelen. Ze kunnen dit zelfstandig
doen en het kost ongeveer 15-30 minuten per product, afhankelijk van hoeveel onderdelen ze al hebben
vrijgespeeld.
Wilt u meer lezen over de mogelijkheden van onze producten? Bekijk dan de volgende instructies:
Opstartinstructies, Spelen in onze producten, Beschikbaarheid spellen en Resultaten.
Vragen? Bekijk in de backend onder Help de Veelgestelde Vragen of mail naar beheer@oefenweb.nl.
Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) veel plezier met het spelen en leren in de online leeromgevingen van
Oefenweb.

