Handleiding deel 3:
voorbereiding voor de wedstrijd
U heeft, als het goed is, nu Leerling accounts aangemaakt (klik op Leerlingen en de lijst met
accounts verschijnt).
We gaan nu eerst uitleggen wat de werkwijze is als u online meedoet. Daarna leggen we uit hoe
het werkt als de leerlingen op papier meedoen.

Online meedoen
U kunt, als u wilt, al de namen van de deelnemers invullen, maar dat hoeft niet (want dat
kunnen de deelnemers ook zelf doen tijdens het maken van de opgaven (de wedstrijd)).
Als u de namen wel van te voren wilt invullen, klik dan op Leerlingen. En dan op Bewerken van
een account (leerling).

U ziet dan het volgende:

Vul de Voor- en Achternaam in en druk op Opslaan. Dit doet u vervolgens bij elk account.
Let wel goed op of het gaat om een individuele deelnemer (W4Kcode 10) of een duo (W4Kcode
20). Bij een Duo account vult u 2 namen in (bij Voornaam: Jan Kersten en Wilma Janssen).

Als u dit gedaan hebt, klik dan onderaan de lijst met Leerling accounts op Export HTML.

Dan wordt er een bestandje aangemaakt (dat verschijnt links onderaan op je scherm).

Open dit bestandje (erop dubbelklikken) en je ziet zoiets als dit (volgende pagina):
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Dit is een overzicht met Gebruiker(snaam) en Wachtwoord voor alle deelnemers.
Als u de namen van de deelnemers al hebt ingevuld, dan ziet u hier de namen al staan
(bijvoorbeeld mijn naam Martin Winkel).
•
•
•

Print dit overzicht (rechtermuisknop en Afdrukken).
Knip de kaartjes uit.
Geef aan het begin van de wedstrijd aan elke leerling (of duo) zo’n kaartje (eventueel op
naam). Als er géén namen opstaan, dan maakt het niet uit wie welk briefje krijgt.
Let op: Geef een briefje met W4Kcode 10 -Individueel Account aan een individuele
deelnemer en een briefje met W4Kcode 20-DUO Account aan een duo.

Hiermee loggen de deelnemers in op de website https://wedstrijd.w4kangoeroe.nl (staat ook
bovenaan).
Als de leerlingen ingelogd zijn, dan moeten ze alle velden invullen (naam is al ingevuld als u de
namen van te voren al heeft ingevuld, zie boven). En daarna kunnen ze aan de slag.
Het is wel aan te raden om de papieren versie ook erbij te geven, deze kunt u downloaden van
onze website, bij Opgavenversies en handleidingen.

Op papier meedoen
U heeft de Opgavenversies nodig, die vindt u hier (na inloggen). Alle versies staan er (in het
Nederlands en in het Engels).

Verder heeft u Antwoordvellen nodig en die vindt u hier.
Als u daar op klikt, dan ziet u het volgende:

U ziet hier hoeveel accounts er zijn (dus ook hoeveel Antwoordvellen u nodig heeft).
Deze kunt u in één keer allemaal downloaden door op Download te klikken. Links onderaan het
scherm het bestand, deze opent u en print ze.

Wij raden u aan om van te voren de namen van de deelnemers in te vullen (misschien heeft u
dat al gedaan bij het aanmaken van de leerling accounts, dan hoeft het niet meer).
Hoe dat moet, dat wordt hieronder uitgelegd. Deze namen komen dan ook op de
antwoordvellen te staan (handig bij het uitdelen) en de namen staan dan ook al goed op het
certificaat (dat is ook prettig). Maar, nogmaals, het hoeft niet.
Als u de namen wel wilt invoeren dan doet u het volgende:

U klikt op Namen
U ziet dan zoiets als dit:

Vul de namen van de deelnemers in (Voor- en achternaam of een Duo-naam, zoals in het
voorbeeld). Met ID of Group hoeft u niets te doen (dat is voor intern gebruik). U kunt ook uit
een Excel-bestand kopiëren en plakken(!), dat is wellicht makkelijker bij grote hoeveelheden.
Druk daarna op Opslaan. Als u nu op Download klikt, dan krijgt u de antwoordvellen, maar dan
met de namen er al op.
De opgavenversies en de antwoordvellen deelt u uit aan de leerlingen en ze kunnen aan de
slag.
Mocht u de namen niet van te voren willen invoeren, dan dient de leerling deze zelf in te vullen.
Onze software beschikt over handschriftherkenning, maar dan moeten de leerlingen wel netjes
met blokletters schrijven!

Voorbeeld antwoordvel Basisschool:

Voorbeeld antwoordvel Middelbare school:

Iedere school (basis- of middelbaar) heeft zijn eigen soort antwoordvel.
Mocht u, als middelbare school, ook basisscholieren mee willen laten doen, dan heeft u andere
antwoordvellen nodig. Laat dit ons aub van te voren weten, dan zetten wij die klaar.

