Woordenlijsten delen via uw publieke profiel (voor docenten) en
resultaten van leerlingen bekijken.
Wanneer u een woordenlijst heeft aangemaakt kunt u deze delen via uw publieke profiel.
Stap 1:
U vinkt de woordenlijst(en) aan die u wilt delen en klikt rechts bovenaan op het ‘deel-icoon’.

Stap 2:
Uw lijst is nu gedeeld dit kunt u zien doordat het deel-icoon achter de woordenlijst staat.
Deze lijst staat nu op uw publieke profiel.

Stap 3:
Uw publieke profiel vindt u onder uw “pasfoto”. U gaat daarna naar ‘mijn instellingen’.

Stap 4:
Onder “mijn instellingen” vindt u ook het kopje “resultaat instellingen”. Zorg ervoor dat de functie
“toon resultaten van anderen onder mijn lijsten” aan staat. Op deze manier kunt u de resultaten van
de leerlingen van de overhoorde woordenlijst terugvinden onder de woordenlijst.

Stap 5:
Onder “mijn instellingen” vindt u de URL van uw publieke profiel. Deze kunt u delen met uw
leerlingen.
Met de icoontjes achter deze link kunt u het publieke profiel bekijken, delen op Facebook of de link
van het publieke profiel kopiëren.

Voorbeeld publiek profiel URL: http://wrts.nl/klantenservice

Stap 6:
Leerlingen overhoren vanaf uw profiel.
Een leerling logt in met zijn eigen account en bezoekt vervolgens de URL van uw publieke profiel.
Hier zien zij alle mappen en lijsten staan die u heeft gedeeld.
De leerlingen kunnen de lijsten direct overhoren vanaf uw profiel. Op deze manier worden resultaten
van de leerlingen opgeslagen onder uw account.
Let op! Op het moment dat de leerlingen de woordenlijsten overnemen naar hun eigen account kunt
u niet meer de resultaten van de leerlingen bekijken.

Het publieke profiel is blauw gekleurd:

Stap 7:
U gaat naar ‘mijn lijsten’ en klikt vervolgens op het ‘resultaat-icoon’. Hieronder bevinden zich de
resultaten van de leerlingen die de woordenlijst hebben overhoord.

Stap 8:
Onder deze woordenlijst staan de leerlingen die de woordenlijst hebben overhoord.

Wanneer u op de naam klikt verschijnen de resultaten van de overhoring.

Stap 9:
Achter de resultaten van deze overhoring kunt u klikken op de staafkolom. Hierbij krijgt de leerkracht
inzicht in de fouten van de leerling.
Dat kan er zo uit zien:

Extra informatie over het overnemen van lijsten en/of mappen door de leerling van het publieke
profiel van de leerkracht:
Voor betalende gebruikers is het mogelijk om een gehele map met lijsten over te nemen vanaf het
publieke profiel van de leerkracht. Op het moment dat u vervolgens een lijst toevoegt of wijzigt aan
uw eigen lijsten worden deze wijzigingen bij alle gebruikers die uw map hebben overgenomen
toegepast.
Let op! Op het moment dat de leerlingen de woordenlijsten overnemen naar hun eigen account kunt
u niet meer de resultaten van de leerlingen bekijken.

