Starten met bettermarks
Voordat u uw docentenaccount in bettermarks wiskunde en/of rekenen kunt gebruiken, moet u
eenmalig een aantal stappen doorlopen. Indien u enkel gaat werken met bettermarks rekenen of
wiskunde, dan doorloopt u de stappen één keer. Maakt u gebruik van bettermarks wiskunde en
rekenen, dan moet u de stappen voor beiden vakken doorlopen.




Registreren en activeren
bettermarks App(s) downloaden en koppelen aan uw docentenaccount (indien u gebruik
maakt van een tablet)
U als docent koppelen aan klassen en/of nieuwe klassen aanmaken

Deze stappen worden hieronder verder uitgelegd.

Registreren en activeren
Uw toegang tot bettermarks verloopt via een zogenaamd ‘schakelbord’. Voordat u toegang krijgt tot
bettermarks via dit schakelbord, dient u uw docentenaccount eenmalig te activeren. U kunt uw
account activeren op zowel de tablet, computer of laptop. Als u op school op de tablet gaat werken,
raden wij aan om het stappenplan op de tablet te doorlopen.
Hieronder leest u hoe u uw docentenaccount activeert:
1. Ga naar het schakelbord van bettermarks door één van de volgende links in uw browser te
openen:
 bettermarks rekenen: https://go.vandijk.nl/85590
 bettermarks wiskunde: https://go.vandijk.nl/80847
2. In het volgende scherm heeft u twee opties om in te loggen. Indien uw school niet is
aangesloten bij Kennisnet, kies optie 1. Is uw school wel aangesloten bij Kennisnet, kies dan
optie 2.
Optie 1: Klik op het middelste logo ‘Van Dijk account’ en kies onderin de optie ‘maak een
account aan’. Aangezien bettermarks het activeren en registreren heeft uitbesteed aan Van
Dijk, dienen ook scholen met een andere leverancier (Iddink of Osinga de Jong) een Van Dijk
account aan te maken.

Optie 2: Indien uw school is aangesloten bij Kennisnet kunt u ook inloggen met het
schoolaccount. Kies dan rechtsboven het logo ‘School account’ en klik op ‘Inloggen’.
3. Wanneer u voor Optie 1 heeft gekozen en een Van Dijk account heeft aangemaakt, voert u in
het volgende scherm uw gegevens in en klikt u op ‘OK’.

Wanneer u bij de vorige stap heeft gekozen om in te loggen via optie 2, met het Kennisnet
account van de school, kiest u in het volgende scherm de bovenste optie ‘Log in met je
schoolaccount’. Vervolgens kunt u uw school selecteren en wordt gevraagd om het
wachtwoord van de school in te voeren.

4. Nadat u bent ingelogd, komt u in het schakelbord waarin elke tegel een linkje naar digitaal
lesmateriaal voorstelt. In onderstaand scherm ziet u als voorbeeld linksboven de tegel van
bettermarks wiskunde. Wanneer u op de link naar bettermarks rekenen heeft geklikt, ziet u
een tegel van bettermarks rekenen. Indien u geen tegel van bettermarks ziet, kunt u
proberen om het scherm opnieuw te laden of om opnieuw in te loggen.

5. Als u op de tegel van bettermarks (rekenen of wiskunde) klikt, komt u in een scherm waar
gevraagd wordt om een activeringscode in te voeren (zie screenshot hieronder). Vul hier de
activeringscode in die is meegestuurd in deze mail of die u via de contactpersoon van
bettermarks op uw school heeft ontvangen. Klik op ‘Activeren’.

6. Na het succesvol invullen van de activeringscode is uw docentenaccount geactiveerd en
wordt u doorgestuurd naar de bettermarks site. U komt in het onderstaande scherm.

Wanneer u met de webversie van bettermarks gaat werken op uw laptop of computer, dan
moet u iedere volgende keer dat u bettermarks wilt opstarten via het schakelbord inloggen
en op de tegel ‘bettermarks’ klikken.
 Als u alleen met de webversie werkt bent u nu klaar met registreren en kunt u verder
naar het onderdeel ‘U als docent koppelen aan klassen en/of nieuwe klassen
aanmaken’ verderop in deze handleiding.

 Indien u met een tablet gaat werken, gaat u naar het volgende onderdeel
‘bettermarks App(s) downloaden en koppelen aan uw docentenaccount’.

bettermarks App(s) downloaden en koppelen aan uw docentenaccount
(indien u gebruik maakt van een tablet)
Indien u op uw school met de tablet gaat werken moet u, nadat u uw docentenaccount voor
bettermarks rekenen en/of wiskunde heeft geactiveerd, de App(s) downloaden en dient u deze te
koppelen aan uw docentenaccount(s). Voor bettermarks wiskunde en rekenen zijn twee aparte Apps
beschikbaar. Afhankelijk van de keuze van de school, moet u dus één of twee Apps downloaden en
koppelen aan uw account. Voor het koppelen van de App aan uw account, heeft u een koppelcode
nodig die u moet aanvragen. Deze koppelcode vraagt u aan in de webversie van bettermarks, waar u
komt door te klikken op de link naar bettermarks in het schakelbord.
Hieronder wordt beschreven hoe u uw docentenaccount kan koppelen aan de bettermarks App.
Doorloop deze stappen op uw tablet.
1. Indien u na activatie weer bent uitgelogd op de bettermarks website, moet u opnieuw
inloggen via het schakelbord. Ga naar het schakelbord van bettermarks door één van de
volgende links in de browser van uw tablet te openen:
 bettermarks rekenen: https://go.vandijk.nl/85590
 bettermarks wiskunde: https://go.vandijk.nl/80847
Klik op de knop ‘Van Dijk account’ en voer uw gegevens in. Indien uw school is aangesloten
bij Kennisnet klikt u op ‘School account’ en logt u in met de gegevens van uw school.

2. U komt nu in het schakelbord. Klik op de tegel om naar bettermarks wiskunde of rekenen te
gaan.

3. U komt nu in de webversie van bettermarks. Selecteer in de rechter bovenhoek uw naam en
kies voor de optie ‘Werken met de app’.

4. Rechts onder op het scherm verschijnt de koppelcode (1). Schrijf deze koppelcode op of
kopieer deze code.
5. Aan de linkerkant van het scherm staan twee knoppen die toegang geven tot de App Store
voor een iPad of de Play Store voor een Android tablet (2). Kies de knop die van toepassing is
voor uw tablet. U kunt hier vervolgens de App voor bettermarks wiskunde of rekenen
downloaden.

6. U kunt nu de App installeren voor bettermarks wiskunde of rekenen. Als u na installatie de
App opent, verschijnt onderstaand scherm op uw tablet. Vul aan de linkerkant bij ‘code’ de
koppelcode in die u heeft gekregen bij stap 4 en klik op ‘Invoeren’.

Indien de koppelcode onjuist blijkt, kunt u het volgende doen:




Typ of plak de code nogmaals. Let op typefouten en juist hoofdlettergebruik.
Vraag een nieuwe koppelcode aan door de bovenstaande stappen nogmaals te
doorlopen en probeer om de nieuwe koppelcode in te voeren.
Bel de klantenservice van de leverancier (Van Dijk Educatie 088-2030303; Iddink
0318-648761; Osinga de Jong 0515-580081).

7. Na acceptatie van de koppelcode is de bettermarks App succesvol gekoppeld aan uw
docentenaccount. U kunt de volgende keer gewoon via de App inloggen op uw account.
 Als u zowel met bettermarks wiskunde als rekenen werkt, moet u dit stappenplan
nogmaals doorlopen voor de andere App.
 Als u alleen met wiskunde of alleen met rekenen gaat werken, ga verder naar het
onderdeel ‘U als docent koppelen aan klassen en/of nieuwe klassen aanmaken’
verderop in deze handleiding.

U als docent koppelen aan klassen en/of nieuwe klassen aanmaken
Als docent moet u uzelf koppelen aan klassen die zijn aangemaakt in bettermarks. Voor een aantal
scholen zijn die klassen al aangemaakt. Is dit niet het geval, dan dient u zelf uw klassen aan te maken.
Om ervoor te zorgen dat het koppelen van de leerlingen aan de klassen soepel verloopt, raden wij u
aan om vóór aanvang van de eerste lessen te controleren of alle benodigde klassen aanwezig zijn.
Als docent kunt u zich aan bestaande klassen koppelen. Daarnaast kunt u ook nieuwe klassen
aanmaken. Beide mogelijkheden worden hieronder beschreven.
Aan bestaande klassen koppelen
Wanneer u voor het eerst inlogt in bettermarks, bent u nog niet aan klassen gekoppeld. Als u klikt op
het tabblad ‘Klassen’ (1) ziet u het volgende scherm:

Aan de rechterkant ziet u de knoppen ‘kies een bestaande klas’ en ‘maak een nieuwe klas aan’ (2).
Als u op de knop ‘kies een bestaande klas’ klikt, ziet u een overzicht van de klassen van uw school die
al aan bettermarks zijn toegevoegd. U kunt toegang krijgen tot deze klassen door één of meerdere
klassen aan te vinken en rechtsonder te klikken op ‘Toevoegen’.

Onder het tabblad ‘Klassen’ ziet u in de balk links op het scherm dat u nu bent toegevoegd aan één
klas (1). Achter de klas staat ook het aantal leerlingen vermeld die op dat moment in de klas zitten.

Met de overige knoppen rechts op het scherm kunt u de naam van de klas wijzigen en heeft u de
mogelijkheid om de klas te verlaten (2).

Nieuwe klassen aanmaken
U kunt ook zelf nieuwe klassen aanmaken in bettermarks door in het tabblad ‘Klassen’ op de knop
‘maak een nieuwe klas aan’ te klikken. U krijgt vervolgens een scherm te zien waar u de naam van de
nieuwe klas kunt invoeren. Voer de naam van de klas in en klik vervolgens rechtsonder op de knop
‘maak een nieuwe klas aan’. Nadat u een klas heeft aangemaakt, is de klas zichtbaar voor alle
docenten en leerlingen op uw school die met bettermarks werken. U kunt zoveel klassen aanmaken
als nodig is.

Wanneer u gekoppeld bent aan een klas met leerlingen kunt u in het tabblad ‘Klassen’, na het
selecteren van een klas, alle gekoppelde leerlingen zien (1) en eventueel leerlingen uit de klas
verwijderen (2).

Leerlingenaccounts
Als u voor het eerst inlogt in bettermarks en een klas aanmaakt, heeft de klas nog geen leerlingen.
Leerlingen moeten zichzelf via hun leerlingenaccount toevoegen aan een klas. Daarvoor moeten
leerlingen eerst ingelogd zijn in hun leerlingenaccount. Hoe leerlingen moeten inloggen, hangt af van
het apparaat dat ze gebruiken en de ELO of het distributeurportaal waarbij de school is aangesloten.
Voor leerlingen zijn er verschillende opties om in te loggen in bettermarks:
 Optie 1: De leerling werkt op een laptop of computer en kan hiermee inloggen op de
ELO/distributeurportaal van de school
 Optie 2: De leerling werkt op een tablet en kan via de tablet inloggen op de
ELO/distributeurportaal van de school
 Optie 3: De leerling werkt op een tablet en kan enkel via de computer of laptop inloggen op
de ELO/distributeurportaal van de school
 Optie 4: De school heeft geen ELO en werkt niet met een distributeurportaal
Hoe leerlingen per optie moeten inloggen in bettermarks, kunt u uitgebreid lezen in de
Leerlingenhandleiding DTDL. Hierin wordt beschreven hoe leerlingen:
 inloggen in bettermarks
 indien nodig, de bettermarks App(s) downloaden en koppelen aan hun leerlingenaccount
 zich toevoegen aan een klas
Hieronder kunt u alvast nadere informatie lezen over de stappen die de leerlingen moeten
doorlopen.
Uw school is aangesloten bij een ELO of werkt via een distributeurportaal
Indien uw school is aangesloten bij een ELO of werkt via een distributeurportaal, krijgen de leerling
hierop rechtstreeks toegang tot de webversie van bettermarks. De inloggegevens van het
distributeurportaal zijn aangemaakt tijdens de bestelling en hebben de leerlingen in de mail
ontvangen. Wanneer de leerlingen met tablets werken, moeten ze eerst de bettermarks App(s)
downloaden en koppelen aan hun leerlingenaccount. Dit gaat op dezelfde manier als het koppelen
van een App aan een docentenaccount.

Uw school heeft geen ELO en is niet aangesloten bij een distributeurportaal
Wanneer uw school geen ELO heeft of niet met een distributeurportaal werkt, moeten de leerlingen
hun leerlingenaccount eenmalig activeren met een activeringscode. De contactpersoon van de school
heeft hierover een mail gehad. Een voorbeeld van deze mail is hieronder toegevoegd.
In deze mail staat een link waar de leerlingen op moeten klikken om toegang te krijgen tot de
webversie van bettermarks wiskunde of rekenen. Let op dat de mail die is bijgevoegd in deze
handleiding een voorbeeld is. U dient de gegevens te gebruiken uit de mail die naar uw school is
gestuurd. Het activeren van een leerlingenaccount verloopt voor deze groep hetzelfde als het
activeren van een docentenaccount.

