Kennismaken Mijn Jeelo Legenda
Legenda: Startscherm Mijn Jeelo
Dit is Mijn Jeelo.
Ik kan zo overal
en altijd bij
alle projecten,
leereenheden en
leerresultaten van
alle leerlingen. Zo
heb ik altijd zicht op
de ontwikkeling van
al mijn leerlingen.
Hier kan ik
mijn pasfoto
uploaden.

Hier kan ik projecten
arrangeren. Zo stem ik het
project af op de leerlingen
en de mogelijkheden in de
omgeving van de school.

Hier kan ik de portfolio’s
van leerlingen van dit jaar
en vorige jaren bekijken
en downloaden.

Hier kan ik
berichten
lezen van mijn
leerlingen.

Ik kan hier het project
volgen. Ik zie waar leerlingen
mee bezig zijn en kan de
leereenheden beoordelen.
Hier kan ik ook
projectresultaten uploaden of
berichten plaatsen.

Hier laat elke leerling zien
waar hij trots op is. Ik kan
daar ook projectresultaten
laten zien waar ik trots
op ben. Deze blijven
ieder jaar bewaard in het
portfolio van elk kind.

Hier stel ik mijn
achtergrondfoto in.

Mijn naam
Mijn Jeelo

Hier zie ik de voortgang
op de ontwikkellijnen.
Ik zie welke doelen
leerlingen per
ontwikkellijn hebben
behaald en waar zij nog
aan moeten werken. Ik
krijg tips voor eenheden
die de leerling kan doen.
Ik kan zelf leerdoelen
afvinken. De leerling
kan dit ook. Zo kunnen
we vergelijken of we het
eens zijn.

Hier kan ik samen
met de leerling
plannen maken bij
zijn persoonlijke
doelen.

De hele basisschool
werken leerlingen aan
doelen van ontwikkellijnen.
Hier worden de doelen
in beeld getoond. Zo
kan ik de doelen op een
aantrekkelijke manier met
de leerlingen bespreken.

Hier vinden leerlingen en ouders
filmpjes over Jeelo. Hoe gaat
zo’n project en hoe leer je op
verschillende werkplekken? Ook
handig voor nieuwe teamleden.

Jeelo heeft 12 projecten voor
alle groepen met bijna 4000
leereenheden. Hier kan ik
deze bekijken. Er zijn blauwe
eenheden voor kennisdoelen,
oranje voor competentiedoelen,
groene voor taaldoelen, paarse
voor rekendoelen. Lichtgroene
zijn bronnen. En de gele wijzen
de weg door het project.
Hier vind ik voorbeelden van
kwaliteitskaarten die ik
samen met mijn team kan
aanpassen voor mijn school.
Hier vind ik o.a. de agenda,
andere Jeelo-scholen, vragen.
jeelo.nl en nieuwsbrieven.

Legenda: Leerroute arrangeren

Schoolbrede
informatie over
het project.

Naar leerroutes
andere groepen.

Naar groene
taaleenheden
per niveau.

Naar paarse
rekeneenheden
per niveau.

Tips en documenten
voor jezelf bewaren
en meteen delen
met de community.

Eenheden als tip
om het project
mee te openen.

Switch naar eenheden
in tekst geordend
naar ontwikkellijn.

Eenheden om
uit te kiezen
geordend per
onderwerp.

Verklaring kleuren
Doorlopende
eenheden die bij
het project als
geheel passen.

Gele wijzers over het
waarom van het project
en het projectresultaat

Eenheden in het
Engels zijn er
ook altijd in het
Nederlands.

Oranje stapper voor
competentie doel

Suggesties
maatschappelijke
organisaties in de
omgeving.

Paarse eenheid voor
rekenen

Blauwe steen voor
kennisdoelen

Licht groene bron
Groene eenheid voor
taal

Licht oranje eenheid
met aanbod van een
maatschappelijke
organisatie

Extra eenheden,
deze zijn nietprojectgebonden
en dus bij
elk project te
arrangeren.

Ga je voor het eerst arrangeren? En vind je kiezen nog lastig? Gebruik dan de
eerste of tweede gele wijzer. In de handleiding vind je tips voor arrangeren.
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