Handleiding gebruik Academie
1
Inloggen
Je kunt op twee manieren inloggen op de
je account van PottersKemp Academie.

Via:
https://academie.potterskemp.nl/
Je vult dan je gegevens in via de “Login”
button, zoals bij de bovenste pijl op de
afbeelding hiernaast.
https://academie.potterskemp.nl/myaccount/
Je vult dan je gegevens in via het menu
“Inloggen”, zoals bij de onderste pijl op
de afbeelding hiernaast.

2 Toegangsscherm
Nadat je bent ingelogd
kom je op het volgende
scherm
Je ziet direct aan de
rechterkant de online
training die je hebt
ingekocht. Bij de pijl zie
je de status van de
training. Door hier te
klikken kun je met de
training starten.

Via het linker menu kun
je zien welke gegevens
geregistreerd staan van
je. Ook kun je deze
gegevens indien
gewenst aanpassen.
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De training
Zodra je op de training hebt geklikt
zie je het volgende scherm. Als
eerste wordt de “module status”
benoemd. De status vermeldt of je
al begonnen bent of niet.

“Module materialen” geeft aan
welke materialen voor de training
gebruikt worden.
“Module Content” geeft aan welke
lessen (hoofdstukken) in de online
training gevolgd kunnen worden.
Zodra je aangeeft dat een les
voltooid is dan komt hier een
vinkje te staan.
Je kunt zowel via de ‘module
content’ als via ‘lesmateriaal’ naar
de lessen navigeren.
Het is overigens niet mogelijk om bijvoorbeeld les 4
te volgen als les 3 nog niet voltooid is. Je krijgt dan
de volgende melding. Het programma spreekt van
hoofdstukken om lessen aan te duiden.

4 De lesmaterialen
Elke les bestaat uit 1 of
meerdere video’s en
een werkboek. De
werkboeken zijn te
downloaden zodat je ze
kunt printen en de
opdrachten hierin kunt
maken. De video’s zijn
te bekijken, maar
verder niet te
downloaden. Uiteraard
blijft wel het materiaal
tot je beschikking.
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