Handleiding vernieuwde
Monitor dBos vo – 2021
instructie voor Monitorcoördinatoren
en Leesconsulenten

Aanmelden op www.mdbos.nl

De Monitorcoördinator meldt zichzelf en de bibliotheek eenmalig aan op www.mdbos.nl.
Gebruik hiervoor de oranje button ‘Meld aan’.
Ben je Monitorcoördinator voor alle doelgroepen? Dan hoef je je maar 1x aan te melden.
In de beheerportal zie je alle doelgroepen.
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Aanmelden op www.mdbos.nl

Als een bibliotheek een aparte Monitorcoördinator voor elke doelgroep heeft,
dan meldt iedere Monitorcoördinator zich afzonderlijk aan, elk met het eigen e-mailadres.
Er kunnen per bibliotheek dus 3 verschillende Monitorcoördinatoren zijn, maar het hoeft niet.
Elke Monitorcoördinator kan voor elke doelgroep scholen toevoegen.
Maar: elke MC ziet alleen de scholen die hij/zij zelf heeft toegevoegd, niet die van zijn collega’s.
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Aanmelden op www.mdbos.nl

Er verschijnt een afrolmenu met alle bibliotheken van de meest recente lijst met ISIL codes. Staat je
bibliotheek er niet bij of met een verkeerde naam? Stuur een mailtje naar helpdesk@mdbos.nl.
Vul de gegevens in en klik op de knop ‘opslaan en registratiemail versturen’.
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Eigen account maken (eenmalig)
OF

De procedure om een eigen account te maken en in te loggen is voor de Monitorcoördinator
en leesconsulent hetzelfde.
Je krijgt dit scherm (‘account bevestigen’) door een link in de mail (van helpdesk@mdbos.nl.
De Monitorcoördinator krijgt deze mail zodra hij de bibliotheek heeft aangemeld.
De leesconsulent krijgt deze mail zodra de Monitorcoördinator hem/haar heeft aangemeld.
Hij/zij kan al wel een account aanmaken, maar pas aan het werk
als de Monitorcoördinator hem/haar heeft uitgenodigd.

5

Eigen account maken (eenmalig)
OF

Een account maken kan op twee manieren: middels wachtwoord
óf door gebruik te maken van een Microsoft login account (aanbevolen).
Nadat er eenmaal is ingelogd vervalt de keuze om op een andere manier in te loggen.
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Eigen account maken (eenmalig)
OF

Ben je (met 1 e-mailadres) zowel Monitorcoördinator als leesconsulent?
Dan hoef je maar 1x een account te maken waarmee je taken kunt uitvoeren voor beide rollen.
Met dit account kun je als Monitorcoördinator meteen inloggen en beginnen met je taken.
Je kunt in je rol als leesconsulent pas aan het werk zodra je (nog in je rol als Monitorcoördinator)
jezelf als leesconsulent hebt uitgenodigd.
Dit account is ook geldig als je Monitorcoördinator bent van meer dan 1 doelgroep; je kunt na het inloggen
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dus alle taken uitvoeren van de Monitorcoördinator van die verschillende monitoren.

Account maken middels wachtwoord

Als je kiest voor een account maken via een wachtwoord, moet je je een wachtwoord opgeven en
bevestigen.
Een wachtwoord bestaat uit tenminste 12 karakters waarvan minimaal 1 cijfer en 1 niet alfanumeriek
karakter.
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Account maken middels wachtwoord

Als je bovenstaand scherm ziet (eenmalig), open dan de app ‘Authenticator’ op een mobiel apparaat
en volg de aanwijzingen. Dit kan zowel de Google- als de Microsoft-Authenticator zijn, beide zijn gratis te
downloaden via de Play Store en de App Store.
Deze app is noodzakelijk, gebruik van een camera of ‘gewone’ QR-scanner is niet mogelijk.
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Account maken middels wachtwoord

Als je e-mailadres nog niet in de app ‘Authenticator’ staat, kun je deze toevoegen
door op het ‘+’ teken te klikken. Het volgende scherm verschijnt, kies ‘QR-code scannen’.
Je e-mailadres wordt aan de Authenticator toegevoegd.
Je account is klaar en je kunt nu inloggen.
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Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord

Om in te loggen, klik je op de link in je registratiemail of op de knop ‘’beheer’ bij www.mdbos.nl.
Open de App Authenticator op je mobiel.
Bij je e-mailadres staat een code.
Voer die code in op je scherm en klik op ‘bevestigen’.
Je komt in de portal.
Het wachtwoord en de (steeds veranderende) code in de App heb je altijd nodig bij het inloggen.
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Inloggen middels Microsoft login account

Om in te loggen, klik je op de link in je registratiemail of op de knop ‘’beheer’ bij www.mdbos.nl.
Je hoeft hierbij alleen maar op de oranje button te klikken
LET OP: Er kan maar met één Microsoft login account tegelijk worden gewerkt in een browser.
Sluit evt. het Microsoft login account dat je niet voor de Monitor gebruikt voordat je
hier inlogt met een ander Microsoft login account, of gebruik een andere browser.
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Monitorcoördinator
De volgende slides zijn bedoeld voor de Monitorcoördinator na het inloggen.
Hierin wordt de werkwijze getoond voor het klaarzetten van de Monitor voor jouw bibliotheek.

Navigatiekolom | Bibliotheek

Links is de navigatiekolom te zien met de verschillende tabbladen.
Bij het tabblad ’Bibliotheek’ zijn de gegevens van jouw bibliotheek te zien,
zoals opgenomen in de meest recente lijst met ISIL codes.
Hier kan worden aangevinkt of jouw bibliotheek deelneemt aan het blok informatievaardigheden.
Dit staat standaard aangevinkt.
LET OP: als je dit niet aanvinkt, kan geen enkele schoollocatie deelnemen aan het blok
informatievaardigheden.
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Navigatiekolom | Consulenten

Bij het tabblad ‘Consulenten’ zie je de leesconsulenten die aan jouw bibliotheek zijn verbonden.
Je kunt nieuwe consulenten toevoegen met de button ‘Nieuwe consulent’.
NB. Als je zowel Monitorcoördinator als leesconsulent bent,
moet je jezelf hier als leesconsulent aanmelden.
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Navigatiekolom | VO

Onder het tabblad VO’ zie je als Monitorcoördinator drie sub-tabbladen:
Registratie VO, Klassen VO en Volgers VO.
NB. Klassen VO en Volgers VO zijn alleen actief als je behalve Monitorcoördinator
ook leesconsulent bent met hetzelfde e-mailadres.
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO

Bij ‘Registratie VO’ zie je een overzicht van de deelnemende scholen.
Nieuwe scholen kun je toevoegen met de button ‘School toevoegen’.
Dan verschijnt een lijst van alle schoollocaties geregistreerd bij DUO.
Als een school meerdere vestigingen heeft, moeten die afzonderlijk worden toegevoegd.
>>> lees verder

17

Navigatiekolom | VO | Registratie VO

Hier staan alle schoollocaties, geregistreerd bij DUO
Snel een school vinden? Gebruik de zoekfunctie bovenin het scherm.
Je kunt zoeken naar de Brin-code, naam of adres van de school.
LET GOED OP: voeg de juiste locatie met de juiste Brin-code en het juiste adres toe!
Zodra je een locatie hebt toegevoegd, kan niemand in het land deze meer toevoegen.
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO |
info-vaardigheden, schoolbibliotheek en VSO
Vo-school

ABC

In de oranje vakjes staan de opties informatievaardigheden, schoolbibliotheek en VSO.
Het is verplicht een keuze te maken door de vakjes uit/aan te vinken.
Als er ergens nog een minteken staat, is er geen keus gemaakt
en kunnen leesconsulenten NIET worden uitgenodigd.
>>> lees verder
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO |
naam en e-mail autorisatie

Voer onderaan de naam en het e-mailadres van een bevoegd persoon in voor de autorisatie.
De uitnodiging kan meteen worden gemaild.
Zolang de autorisatie niet is goedgekeurd kunnen leesconsulenten NIET worden uitgenodigd.
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO |
leesconsulent selecteren
Vo-school

ABC

Met het afrolmenu achter Consulent selecteer je de juiste consulent voor deze school.
LET OP: Als je opslaat zonder iets in te vullen, neemt hij de eerste consulent uit het tabblad Consulenten.
Dit kun je later handmatig aanpassen.
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>>> lees verder

Navigatiekolom | VO | Registratie VO |
gegevens van een school aanpassen

Met het pennetje rechts kun je de getoonde gegevens van een school wijzigen.
>>> lees verder
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO |
uitnodigen

Met het envelopjes rechts verstuur je een uitnodiging of een herinnering.
Het meest rechtse envelopje gaat naar degene die de autorisatie geeft.
Zodra de autorisatie is gegeven, verandert dit envelopje in een grijs vinkje.
De monitorcoördinator ontvangt hiervan automatisch een bevestiging per mail en
kan de leesconsulent nu uitnodigen. >> lees verder
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Navigatiekolom | VO | Registratie VO
leesconsulent uitnodigen

Het eerste envelopje gaat naar de leesconsulent.
Het kan worden verstuurd als het zwart is (als de monitorcoördinator een keuze heeft gemaakt voor infovaardigheden, schoolbibliotheek en BSO EN de autorisatie is gegeven).
NB Als de vragenlijst door de leesconsulent is afgerond, verschijnt hier een finishvlag.
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Leesconsulent
De volgende slides zijn bedoeld voor de leesconsulenten na het inloggen
Hierin wordt de werkwijze getoond voor het klaarzetten van de Monitor voor jouw scholen.

Navigatiekolom | VO

Vo-school

ABC

Vo-school

ABC

Onder het tabblad ‘VO’ vind je als leesconsulent twee sub-tabbladen:
Klassen VO, Volgers VO.
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Navigatiekolom | VO | Klassen VO

Vo-school

ABC

Vo-school

ABC

Onder ‘Locaties’ staan alle scholen die de Monitorcoördinator heeft ingevoerd.
Nu kun je leerkrachten/docenten gaan toevoegen
Tip: Als er veel scholen zijn, kun je het zoekveld bovenin gebruiken om een bepaalde school te vinden.
Via het pennetje kun je nieuwe docenten en leerlingcoördinatoren/klassen
handmatig toevoegen of gegevens wijzigen.
Via de pijltjes kun je leerkrachten/groepen in 1x importeren.
>>> lees verder
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Navigatiekolom | VO | Klassen VO
handmatig toevoegen van docenten en klassen

Vink ‘docent’ aan voor een docent die alleen de docentenvragenlijst krijgt.
Vink ‘klas’ aan voor de leerlingcoördinator die ook de link voor leerlingen krijgt.
Een klas begint altijd met het cijfer van het leerjaar. Daarna zijn nog 20 tekens mogelijk.
Een docent die ook leerlingcoördinator is, moet 2x worden ingevoerd (1x bij knopje docent en 1x bij knopje
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klas). Tip: importeer docenten in Excel (zie volgende dia).

Navigatiekolom | VO | Klassen VO
importeren van docenten en klassen

Vo-school

ABC

Het naar beneden wijzende pijltje geeft een Excelbestand met een format waarmee je alle namen en
mailadressen van docenten en leerlingcoördinatoren bij de school kunt opvragen.
Het ingevulde bestand kun je met het naar boven wijzende pijltje importeren.
Dit is i.p.v. handmatig toevoegen via het pennetje.
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Navigatiekolom | VO | Klassen VO
voortgang

Vo-school
Vo-school
Vo-school
Vo-school

Bij ’Klassen VO’ zie je onder ‘Klassen’ alle klassen die zijn ingevoerd en de voortgang.
Met het envelopje stuur je een uitnodiging naar de leerlingcoördinator en evt. nog een herinnering.
Naast het envelopje verschijnt een koffertje wanneer de vragenlijst is geopend.
Dit wordt een finishvlag wanneer de vragenlijst is afgerond.
Voor het toevoegen of wijzigen van klassen ga je terug naar ‘Locaties’ en het pennetje.
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Navigatiekolom | VO | Volgers VO

School ABC

DEF

Vo-school ABC te DEF

Volgers kunnen zien hoeveel leerlingen/docenten de monitor hebben ingevuld en zo de voortgang volgen.
Desgewenst kunnen ze rappelleren.
Onder ‘Locaties’ zie je alle scholen waar jij leesconsulent voor bent.
Klik op de betreffende locatie en de button ‘Nieuwe monitorvolger’ om een monitorvolger toe te voegen
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Navigatiekolom | VO | Volgers VO
ABC

Vo-school ABC

DEF

Onder ‘Volgers’ zie je iedereen die de voortgang kan volgen.
Met het envelopje kun je hen uitnodigen.
Tip: type in het zoekveld bovenin de naam van een school. Dan zie je alleen de volgers van die bepaalde
school en worden andere volgers weg gefilterd.
Voor het toevoegen of wijzigen van volgers ga je terug naar Locaties en het pennetje.
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Navigatiekolom | VO | Volgers VO

Volgers krijgen in hun mail een link naar het overzicht.
In het midden staat per klas het aantal leerlingen dat de vragenlijst heeft afgerond.
Onder ‘status vragenlijst’ staat een vlag als de leerkracht de vragenlijst heeft afgerond.
en een kladblok als hij begonnen is
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Vragen
• Technische vragen (‘hij doet het niet’)
• Voor po naar helpdeskpo@mdbos.nl
• Voor vo naar: helpdeskvo@mdbos.nl

• Inhoudelijke vragen
•

monitor@debibliotheekopschool.nl

