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Inleiding  
 

Het gebruik van video-instructies vergroot de mogelijkheden om te leren 

en maakt leren leuker. Veel leerlingen zijn visueel ingesteld, waardoor 

het gebruik van pc, laptop, iPad en de tablet het leerproces kan 

vergemakkelijken. 

 

 
 

 
In de digitale omgeving van YouTeach worden alle spellingregels uit de methode 
Spelling langs de lijn gestructureerd aangeboden.  

 
Een groot voordeel van het werken met de video-instructies van You Teach is dat 

een spellingprobleem binnen de school in alle groepen op dezelfde wijze wordt 
uitgelegd. Eenduidigheid in de didactische aanpak is vooral voor de zwakkere 
leerlingen goed. Zij raken in de war als iets telkens in andere woorden wordt 

uitgelegd. 
 

Er wordt gebruik gemaakt van bewegend beeld, geluid en interactiviteit. Op deze 
manier wordt de lesstof voor de leerlingen nog begrijpelijker. Bovendien kan de 
leerkracht hierdoor op een efficiëntere wijze instructie geven en wordt het 

leerrendement van de leerling verhoogd. 
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Wist u dat met YouTeach: 

- de lessen aantrekkelijker en overzichtelijker worden 

voor alle leerlingen? 

- de leerlingen via het LVS gevolgd worden? 

- de leerkrachten het digitaal overdragen van kennis  

als efficiënt ervaren? 

 

-  
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YouTeach en CED 
Waarom kiezen voor de digitale omgeving van Spelling langs de lijn? 

Binnen de digitale omgeving krijgt de leerkracht de mogelijkheid om vanuit een 

groepsgewijs basisarrangement eenvoudig te differentiëren, extra instructiemomenten 

aan te bieden op groeps- of individueel niveau en leerlingen extra te laten oefenen met 

een auditief aangeboden dictee. Uitgangspunt van de methode is immers de fonologische 

basis van onze spelling: eerst worden de woorden auditief aangeboden en geanalyseerd. 

Daarna volgt de visuele verkenning en het oefenen van het uit het hoofd schrijven van de 

woorden. 

 

- Leerkrachten kunnen de instructies op maat aanbieden. 

- Leerkrachten kunnen hun tijd effectiever inzetten aangezien leerlingen iedere 

instructie van de leerkrachten zo vaak ze maar willen kunnen terugzien. 

- Video-instructies ondersteunen leerlingen zowel auditief als visueel bij een 

spellingprobleem. 

- Leerkrachten houden continu het overzicht doordat het leerlingvolgsysteem alle 

vorderingen van de leerlingen bijhoudt. 

- Het LVS is individueel of als groepsoverzicht ‘real-time’ in te zien. 

- Leerkrachten kunnen gericht inzoomen op leerling- of groep gebonden 

leerproblemen. 

- YouTeach biedt de mogelijkheid om ook thuis met de applicatie te werken, 
waardoor de lijn tussen school en ouders zeer transparant wordt. 
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Leerling interface 

Laagdrempelig 

De gebruikersinterface van YouTeach is 

herkenbaar en eenvoudig in gebruik. Via 

een persoonlijke inlogcode kan de leerling 

werken aan zijn persoonlijke, digitale 

periodetaak.  

Alleen de onderdelen die de leerling mag 

gebruiken worden getoond. Vanuit de 

methode Spelling langs de lijn kan er per groep worden bepaald welke 

categorieën / lessen er worden aangeboden. 

De leerlingomgeving van YouTeach is zeer intuïtief en kent een 

standaardindeling. Hierdoor kunnen de leerlingen met geringe kennis 

van de applicatie er direct mee aan de slag.  

In vier stappen: 

 

Login via leren.youteach.nl   Overzicht lessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructievideo     Auditief dictee 
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Leerkracht interface  

Hoofdmenu  

Na het ontvangen van de inloggegevens voor de leraaromgeving ziet u 

als leerkracht de volgende vier menu’s: 

- Beheer subcategorieën 

- Beheer perioden 

- Beheer leerlingen 

- Opgaven beheren 

 

Alvorens u start met het werken binnen de leraaromgeving raden wij u 

aan uw automatisch gegenereerde wachtwoord te wijzigen. 

Dit doet u op de volgende manier: 

Profielgegevens 

Via het Controlepaneel – Mijn profiel – kan uw 

wachtwoord eenvoudig worden veranderd. 

Denk eraan: Een goed wachtwoord is heel belangrijk 

voor de beveiliging van uw informatie.  

Via de knop Website – Controlepaneel komt u 

vanuit ieder menu terug naar het hoofdmenu. 
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Beheer subcategorieën 

Binnen het beheer van de subcategorieën 

zijn alle categorieën aangemaakt die te 

vinden zijn binnen de digitale methode 

Spelling langs de lijn. 

 

 

 

 

Beheer perioden 

Klaarzetten van een taak voor een 

specifieke groep. 

Het toevoegen van lessen kunt u als 

leerkracht via dit menu doen.  

 

Dit gaat als volgt: 

 

- Klik op de startdatum van de betreffende groep. 

- Alle categorieën en lessen van deze 

groep komen beschikbaar aan de 

rechterkant van de pagina. 

- Via het aanvinken kunnen lessen 

direct beschikbaar worden gemaakt 

voor de groep.  

- Aan de linkerkant van de pagina 

kunt u eventueel een persoonlijke 

boodschap kwijt. Deze boodschap 

krijgen leerlingen te zien aan de 

linkerkant van het leerlingmenu. 
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Beheer leerlingen 

 

De module beheer leerlingen biedt de volgende mogelijkheden: 

- toevoegen van individuele leerlingen; 

- wijzigen van leerling gegevens – wachtwoorden; 

- toewijzen van individuele lessen voor de leerling; 

- bijhouden van het LVS (leerlingvolgsysteem) individueel en als 

groep. 

 

Toevoegen individuele leerlingen 

Klik op Nieuw.  

Vul de gegevens voor de leerling in – voornaam – achternaam –wachtwoord en groep 

Klik op Opslaan & sluiten. 

Het wijzigen van leerling gegevens – wachtwoorden 

Binnen het bovenstaande menu kunt u ook eenvoudig het wachtwoord van de leerling 

veranderen. Als u dit heeft gedaan, dient u weer af te sluiten via Opslaan & sluiten. 

Het toewijzen van individuele lessen voor de 

leerling 

In het leerlingprofiel heeft u tevens de mogelijkheid 

extra lessen voor de leerling beschikbaar te maken.  

U heeft bijvoorbeeld via Perioden al lessen voor uw 

groep klaargezet, maar daarnaast moet de leerling 

een eerder aangeboden probleem nog eens extra 

oefenen. Via het aanvinken van deze les(sen) krijgt 

de leerling in zijn leerlingmenu automatisch deze les 

te zien in zijn periodetaak.  
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Bijhouden van het LVS individueel en als groep 

 

In de module 

Beheer leerlingen 

kunt u via de knop 

Inzoomen direct 

zien wat, wanneer 

en hoe de 

individuele leerling 

de auditieve 

oefendictees heeft 

gemaakt. 

 

 

Om dit scherm te sluiten dient u naast het actieve scherm te 

klikken 

 

Het exporteren van leerling gegevens is de manier om snel een overzicht te krijgen van 

het gebruik van YouTeach in de praktijk. Welke video’s hebben uw leerlingen bekeken, 

wat hebben ze ingeoefend en hoe hebben ze het ingeoefend? 

Dit is echter alleen mogelijk in Internet Explorer. 

Kies eerst de groep. 

 

Klik vervolgens op Exporteren. 

Het bestand wordt vervolgens gedownload en is te 

openen in Excel. U krijgt dan een totaaloverzicht te zien van de gekozen 

groep. 

 

Opgaven beheren 

Alle beschikbare oefenopgaven met audio zijn vooraf in de applicatie 

gezet. Als leerkracht hoeft u hier niets aan toe te voegen. 

 

 

 

 


