Starten met bettermarks
Voordat je met bettermarks kan starten, moet je twee dingen doen:
1 Inloggen bij bettermarks
2 Jezelf indelen in een klas
Hieronder kun je lezen hoe je dit moet doen.
1 Inloggen in bettermarks
Je kunt je op verschillende manieren inloggen bij bettermarks. Dit is per school
verschillend. Vraag aan je docent welke optie voor jou geldt en volg de stappen die
hierbij horen.
Optie 1. Je werkt op een laptop of computer en je kunt hierop inloggen op de
ELO/distributeurportaal van jouw school
1. Log in op de ELO van jouw school (bijvoorbeeld Magister, It’s learning of Som)
of het distributeurportaal.
2. Ga naar het onderdeel rekenen of wiskunde.
3. Klik op de link naar bettermarks.
4. Je bent nu ingelogd in bettermarks wiskunde of rekenen.
5. Ga naar het onderdeel “Jezelf indelen in een klas”.
Optie 2. Je werkt op een tablet en je kunt via je tablet inloggen op de ELO/
distributeurportaal van jouw school
1. Log op je tablet in op de ELO van jouw school (bijvoorbeeld Magister, It’s
learning of Som) of het distributeurportaal.
2. Ga naar het onderdeel wiskunde of rekenen.
3. Kies de link naar bettermarks.
4. Je bent nu in bettermarks. Kies in de rechter bovenhoek je naam.

5. Kies uit de keuzes de optie “Werken met de app”.

6. Rechtsonder op het scherm zie je een koppelcode. Deze koppelcode heb je
straks nodig om de bettermarks app te koppelen aan jouw account. Schrijf
deze koppelcode op.

7. Nu ga je de bettermarks app downloaden in de App Store of Google Play Store.
Aan de linkerkant van het scherm staan twee knoppen naar de App Store:
 Werk je met een iPad, kies de bovenste knop
 Werk je met een andere tablet, kies de onderste knop

8. Je bent nu in de App Store of Google Play Store. Download de bettermarks app
door op “installeren” te klikken.

9. Open na installatie de app op je tablet. Je ziet nu het onderstaande scherm.

10. Vul bij “code” de koppelcode in die je hebt opgeschreven bij stap 6.
Kies “invoeren”. Let op, de code is hoofdlettergevoelig! Je moet de code dus
helemaal precies overnemen.
11. De bettermarks app is nu gekoppeld aan jouw account. Je kunt de App
voortaan meteen openen.
12. Ga naar het onderdeel “Jezelf indelen in een klas”.
Optie 3. Je werkt op een tablet en je kunt enkel via de laptop of computer inloggen
op de ELO/ distributeurportaal van jouw school
Als deze optie voor jouw school geldt, voer je de eerste zes stappen uit op een
computer of laptop.
1. Log via de computer of laptop in op de ELO van jouw school (bijvoorbeeld
Magister, It’s learning of Som) of het distributeurportaal.
2. Ga naar het onderdeel wiskunde of rekenen.
3. Kies de link naar bettermarks.
4. Je bent nu in bettermarks. Kies in de rechter bovenhoek je naam.

5. Kies uit de keuzes de optie “Werken met de app”.

6. Rechtsonder op het scherm zie je de koppelcode. Deze koppelcode heb je
straks nodig om de app van bettermarks te koppelen aan jouw account. Schrijf
deze koppelcode op.

7. Nu ga je de bettermarks App(s) downloaden op je tablet. Werk je op een iPad,
open dan de App Store. Werk je op een andere tablet, open dan de Google
Play Store. Zoek naar de app “bettermarks wiskunde” of “bettermarks
rekenen”.
8. Kies de juiste app en klik op “installeren”.
9. Open na installatie de app op je tablet. Je ziet het onderstaande scherm.

10. Vul bij “code” de koppelcode in die je hebt opgeschreven bij stap 6.
Klik op “invoeren”. Let op, de code is hoofdlettergevoelig! Je moet de code dus
helemaal precies overnemen.
11. De bettermarks App is nu gekoppeld aan jouw account. Je kunt de App
voortaan meteen openen.
12. Ga naar het onderdeel “Jezelf indelen in een klas”.
Optie 4. Jouw school heeft geen ELO en geen distributeurportaal
Als deze optie voor jouw school geldt, voer je de onderstaande stappen uit. Je hebt
hiervoor een website en een activeringscode nodig. Vraag deze aan je docent.
1. Ga naar de website die je van je docent hebt gekregen.
2. Klik in het scherm op de optie ‘School account’ (1) en daarna op ‘Inloggen’ (2).

3. Je komt in het onderstaande scherm. Als je een Entree-account hebt, klik op
“Log in met je Entree-account” en vul je gegevens in. Heb je geen Entreeaccount, klik dan op “Entree-account aanmaken”. Als je het niet weet, vraag
dan aan je docent welke optie voor jou geldt.

4. Als je op “Entree-account aanmaken” hebt geklikt, klik dan in het volgende
scherm nog een keer op “Entree-account aanmaken”.

5. Vul in het volgende scherm je gegevens in. Volg de stappen om een account
aan te maken.

6. Met dit Entree-account kun je inloggen op de website die je van jouw docent
hebt gekregen.
7. Na inloggen kom je in een ander scherm. Klik hier op de link naar bettermarks.
8. Er wordt nu eenmalig gevraagd om een activeringscode in te vullen. Vul de
code in die je van jouw docent hebt gekregen en klik op “Activeren”.

9. Je bent nu op de site van bettermarks.
10. Als je op een computer of laptop werkt, ga dan door naar het onderdeel
“Jezelf indelen in een Klas”. Werk je met een tablet, ga dan verder met de
volgende stappen die hieronder staan.
11. Je bent nu in bettermarks. Kies in de rechter bovenhoek je naam.

12. Kies de optie “Werken met de app”.

13. Rechtsonder op het scherm zie je de koppelcode. Deze koppelcode heb je
straks nodig om de app van bettermarks te koppelen aan jouw account. Schrijf
deze koppelcode op.

14. Nu ga je de bettermarks App(s) downloaden op je tablet. Werk je op een iPad,
open dan de App Store. Werk je op een andere tablet, open dan de Google
Play Store. Zoek naar de app “bettermarks wiskunde” of “bettermarks
rekenen”.
15. Kies de juiste app en klik op “installeren”.
16. Open na installatie de app op je tablet. Je ziet het onderstaande scherm.

17. Vul bij “code” de koppelcode in die je hebt opgeschreven bij stap 6.
Klik op “invoeren”. Let op, de code is hoofdlettergevoelig! Je moet de code dus
helemaal precies overnemen.
18. De bettermarks App is nu gekoppeld aan jouw account. Je kunt de App
voortaan meteen openen.

19. Ga naar het onderdeel “Jezelf indelen in een klas”.

2 Jezelf indelen in een klas
Als je voor het eerst inlogt bij bettermarks, ben je nog niet ingedeeld in een klas. Dit
moet je daarom zelf doen wanneer je voor het eerst inlogt!
Dit doe je zo:
1.
2.
3.
4.
5.

Ga naar het tabblad “Klassen”
Klik op de balk met de klassenlijst van jouw school
Kies jouw klas en klik op “Kies deze klas”
Je bent nu ingedeeld in deze klas
Als jouw klas er niet bij staat, ga dan naar jouw docent om de klas aan te laten
maken.

Onder “Mijn klassen” kun je nu zien dat je in één klas bent ingedeeld:

Moet je jezelf in nog een klas indelen?
1. Klik op de knop:

2. Deel jezelf in nog een klas in
Heb je jezelf in de verkeerde klas ingedeeld?
1. Klik op de knop:

2. Klik vervolgens op “Ja”
3. Deel jezelf in de goede klas in

