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Delen met CleverKids:  

Wat, waarom en hoe.  

Met CleverKids deel je eenvoudig met je leerlingen.  

Dit individueel, in groep of met de volledige klas.  

Wat deel je?  

Bestanden, websites, to-do-lijsten, etc.  

In dit document overlopen we hoe je CleverKids kan inzetten. 
 

 
 



2 
Handleiding CleverKids Share | Deel 

https://www.cleverKids.be
 

 
 
 
 
Beste leerkracht, ouder, logo, leerling, …  
 
Fijn dat je CleverKids wil leren kennen!  
In dit document overlopen we hoe je CleverKids kan inzetten en 
welke  stappen je hiervoor moet doorlopen.  
CleverKids heeft als doel leerling en leerkracht te ondersteunen.  
 
We verbeteren CleverKids voortdurend. Daarom passen we onze 
handleiding van tijd tot tijd aan. Wees je er dus van bewust dat, 
wanneer je deze handleiding downloadt, ze na verloop van tijd 
niet helemaal up-to-date meer kan zijn. De nieuwe versie kan je 
steeds online vinden. 
 
Nog vragen?  
Log in op CleverKids en gebruik de chat.  
 
Veel plezier!  
Lucas   
en het CleverKids-team  
www.cleverkids.be  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cleverkids.be/
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Een voorbeeld van een taak: 
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Introductie 

Je kan snelle acties of volledige taken creëren voor de leerlingen.  

Een snelle actie is een hulpmiddel voor gebruik binnen het klaslokaal en in de directe 
context.  Je kan er mee:  

• Links delen  

• Documenten vragen  

• Documenten delen  

• Oefeningen delen 

Een taak is een methode die zowel gebruikt wordt op school als thuis. Het is een combinatie  

of selectie van de volgende zaken:  

• Documenten delen  

• Documenten vragen  

• Links versturen  

• To-do’s creëren  

Een goede taak bestaat uit een combinatie van deze elementen, en stelt leerlingen in staat om  

taken in de klas succesvol te voltooien of zich beter te organiseren thuis. Hoe beter de taak  

wordt uitgelegd, hoe succesvoller de activiteit zal zijn.  

Wat zijn de voordelen?  

Voor leerlingen  Voor leerkrachten 

Instructies worden luidop voorgelezen  Makkelijk om taken te creëren 

Minder ICT-vaardigheden nodig  Overzicht over de hele klas 

Veilige en heldere omgeving  Werkt op tablets en pc/mac 

Stapsgewijze opgave  Duidelijk overzicht voor de leerlingen 

 

 

Voorbeelden: waarom en wanneer CleverKids gebruiken   

• Structuur geven:   

Voor kinderen die moeite hebben om een stabiele routine op te stellen of te volgen,  
biedt CleverKids de nodige structuur om een betere studieroutine op te bouwen en de  

tijd op school beter te gebruiken.  

• Engageren en integreren:   

Met CleverKids kan de leerkracht niet alleen digitale apparaten meer integreren in de  

klasomgeving, maar ook de leerlingen meer engageren, door gemakkelijk bestanden  

te kunnen delen en ontvangen zowel tijdens als na de les.  
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• Gebruik het internet:   

Via CleverKids kunnen de leerkrachten makkelijk alle pedagogische hulpmiddelen die  

online beschikbaar zijn, zoals websites, online oefeningen, video’s, etc. delen met de  

leerlingen.  

• Dagelijkse to-do-lijsten opstellen:   

Niet alleen voor leerkrachten, maar ook voor ouders en therapeuten maakt Cleverkids  

het eenvoudig om een lijst te maken van dagelijkse taken die kinderen de hele dag  door 

interactief kunnen uitvoeren.

 

2. Share in’t kort 

 

- Oefeningen 
klaarzetten 
- Snel een bestand 
delen of  opvragen.  

- Snel een link delen.  

Nu meteen &  

voor een beperkte  tijd met 
een leerling, groep of  klas.  

Een complete taak met   

instructie die kan bestaan 
uit:  

- Een To-do-lijst  

- Bestanden delen en/of   

opvragen  

- Websites delen 

Jij plant wanneer, wie en 
hoe  lang. 

Bij leerlingen staat dit onder delen 

 



7 
Handleiding CleverKids Share | Deel 

https://www.cleverKids.be
 

In het geval van je een 
CleverSchool-licensie hebt 
op het boekenpakket: 
Boeken langdurig opslaan 
en  delen.  

Maak je mappenstructuur,  
upload bestanden en deel 
met  wie je wil. Kind en 
coach   

kunnen je boeken bereiken. 

Bij leerlingen staan de boeken onder bibliotheek. 

 

In het geval van je een 
CleverSchool-licensie hebt 
op het boekenpakket:  
Je hebt je Eureka-boeken 
altijd bij de hand.  Alle 
boeken in je CleverSchool  
licentie staan hier. 

Tip: ook bij je leerlingen staan de boeken klaar. 

 

 

 

3. Een volledige taak maken 

3.1 Technisch: stap voor stap  

Stap 1: Log in bij CleverKids  

Klik op “Acties” en daarna op “+ creëer volledige taak”.  

Stap 2: Vul de Algemene Info in.   

• “Titel voor Actie”: de naam van de actie. De leerling kan dit zien.  

• “Nota voor jezelf voor deze taak”: een notitie voor jezelf. Dit is niet zichtbaar voor de  

leerlingen.   

• “Instructie voor kind”: de instructie voor de leerlingen, waar ze ook naar kunnen  

luisteren.  

• “Kinderen/Groepen”: De leerlingen of de groep die deze taak moet uitvoeren.   
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Step 3: Plannen of opslaan als ontwerp.  

Actie plannen: Hiermee kan je instellen wanneer CleverKids de taak moet laten zien en hoe 

lang de leerlingen er aan kunnen werken.  

Opslaan als ontwerp: Sla de taak tijdelijk op, maar verstuurt deze nog niet. Je kan de taak  

dus nog verder aanpassen en voorbereiden.  

Step 4: Een taak creëren  

Je hebt vijf verschillende opties bij het maken van een volledige taak.
1. Vraag op: wanneer de leerlingen documenten moeten uploaden.  

2. Bestand delen: wanneer je bestanden wil delen met de leerlingen.  

3. To-do lijst: wanneer je een checklist wil maken die de leerlingen moeten nakijken en  

invullen (bv. lijst met materialen, lijst met stappen) voordat ze de opdracht inleveren.  

4. Deel link: wanneer je een link wilt delen met de leerlingen.  

Hieronder vind je een gedetailleerde uitleg van elke optie.
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3.2 Voorbeeld 1: Engelse opdracht maken op basis van een document.  

3.2.1 Wat is het doel?  

Hier vragen we de leerlingen om een   

opdracht in te vullen en deze via het platform terug te   

sturen naar de leerkracht. Ze zullen ook een video   

moeten bekijken en een to-do lijst moeten invullen.  

Je gebruikt de volgende functies:  

• Een bestand delen voor een download  

• Een bestand aanvragen voor een upload  

• Een link delen voor een video  

• Een to-do-lijst voor extra instructies aanmaken  

• Een actie plannen  

3.2.2 Bestand delen: Ik wil mijn document met oefeningen voor de leerlingen delen.  

• Ga naar het tabblad “bestand delen”  

• Klik op “een ander bestand toevoegen”  

• Selecteer het bestand dat je wil delen.  
• Voeg commentaar toe met instructies. Dit is zichtbaar en  voorleesbaar voor de 

leerlingen.

3.2.3 Link delen: Ik wil een video op YouTube delen voor de leerlingen om te bekijken.  

• Klik op “Voeg nog een link toe”.  
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• Kopieer de link van de video in de "website" sectie, en voeg dan de instructies voor  

de leerlingen toe.  

 

3.2.4 To-Do lijst: Ik wil dat de leerlingen goed voorbereid zijn als ze het document 

afleveren.  

• Schrijf de algemene instructies en klik vervolgens op " Voeg een andere optie toe ". 

 
• Voeg alle to-do-lijsten toe die nodig zijn. Klik voor elke nieuwe actie opnieuw op  "voeg een andere optie 

toe" 

 

3.2.5 Vraag een bestand aan.  

• Klik op "Aanvraag toevoegen" en vul de algemene informatie in: 

 
• Kies de folder waar je de bestanden wil opslaan  

• De naam van het bestand  
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• Suffix: beslis hoe de naam van de leerling achter de bestandsnaam wordt  

toegevoegd  

• Typ de instructie voor de leerlingen, vertel leerlingen wat ze moeten doen.  

 

Ongeacht van de manier waarop de leerling het bestand heeft opgeslagen, ontvangt  

de leerkracht het onder de naam "Engelse Taal Janssen_Jan.docx". 
• Klik op “Kies Folder” en selecteer de map die je eerder hebt gecreëerd (in dit geval: iris-

teacher-shared)  
• Klik tenslotte op “Selecteer map”. 
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3.2.6 Actie plannen : Ik wil dat mijn leerling de taak voor een beperkte tijd ziet.  

• Klik op "Plan actie" en selecteer het tijdsslot waarin de opdracht beschikbaar moet zijn voor  de 

leerlingen. Je kunt kiezen tussen vaste opties (1 uur, 12 uur, 24 uur, enz.) of het tijdslot zelf  aanpassen 

(Plan jezelf!).  

•  

• Klik op “Actie Opslaan”  

PS: het opladen van een bestand kan even duren, afhankelijk van de bestandsgrootte.

4. Snelle Actie

 

4.1 Introductie  

Je wil iets met je kind, leerling of groep delen, hier, op dit moment. Het kan een bestand zijn dat je 

wil delen of ontvangen, of een link naar een website.  

Met “snelle acties” is het voor jou gemakkelijk om te verzenden, en voor de leerling om te  

ontvangen.  

De voordelen:   

• Deel Eenvoudig;  

• Kies met wie je deelt op basis van jouw kinderen of groepen;  

• Kindvriendelijke en leraarsvriendelijke indeling;  

• Kinderen houden een duidelijk overzicht over wat ze moeten doen en wat ze moeten  

bezoeken;  

• Je kan makkelijk instructies geven over wat er met de bestanden en links moet gebeuren.   

4.2 Technisch: Stap voor stap   

Step 1: Log in op CleverKids  

Klik op “Acties” en daarna op “Creëer snelle actie”. 
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Step 2: Selecteer een actie  

Je hebt vier verschillende opties:  

1. Oefeningen klaarzetten 

2.Bestand delen: wanneer je bestanden wil delen met de leerlingen.  
3. Bestanden opvragen: wanneer je een bestand wil opvragen van de leerlingen.  
4.Deel link/website: wanneer je een link wil delen met de leerlingen. 

 

4.3 Voorbeeld 1: Deel een bestand: Geef je document met de opdracht  aan de klas.  

• Vul de algemene informatie in.  

o Titel  

o Het bestand dat je wil toevoegen  

o Naam van de leerling(en)   

o Groepsnaam 

o Tijdslot dat de actie beschikbaar zal zijn  

o Naam van de map  

o Instructies voor de leerlingen   
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• Klik op “+ verstuur snelle actie”  

 
 

4.4 Voorbeeld 2: bestand aanvragen. Vraag de leerlingen om hun werk  van de 

dag op te sturen.  

• op een gelijkaardige manier als hierboven: 

Vul de algemene informatie in.  

o Naam van de actie  

o De online map waarin het document wordt opgeslagen  

o Naam van de leerling(en) (welke leerlingen moeten het verzoek ontvangen) 

o Tijd dat de actie beschikbaar is  

o Mapnaam  

o Instructies voor de leerlingen  

• Klik op “verstuur snelle actie”  

 

4.5 Voorbeeld 3: Website delen: Deel de link van een video  

• Vul de algemene informatie in.  

o Naam van de actie  

o De website die je wil delen. In dit voorbeeld de link van een YouTube-video. 

o Naam van de leerling(en)  

o Tijd dat de actie beschikbaar is  



16 
Handleiding CleverKids Share | Deel 

https://www.cleverKids.be
 

 
 

• Klik op “+ verstuur snelle actie” 
 

 

5. Een bestand uploaden op CleverKids en delen met je 

leerlingen

 

 

1. Ga naar “Bestanden” in de zijbalk en klik op “Bestanden uploaden” rechtsboven.  

 

2. Selecteer jouw bestand en klik op “verzenden”.  

*Sla het bestand op als een gecomprimeerd document als je wil dat het kind het in zijn bibliotheek  

downloadt.  
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3. Zodra het bestand is geüpload, kan je het bestand hernoemen met de optie 

"bewerken” (zie geel pijltje op afbeelding) 

In dit geval heet het bestand ‘TAAK wiskunde’ 

 

4. Selecteer de “deel” optie  

 
En kies dan de groep(en) of leerling(en) waarmee je het bestand wil delen.  

 

6. CleverKids bibliotheek 

Heeft je school gekozen voor het boekenpakket van CleverKids? Dan staan al je boeken in de 

bibliotheek klaar voor kind en coach.   
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6.1 Tijdens proefperiode?  

In de bibliotheek heb je tijdens de proefperiode standaard toegang tot zowel enkele boeken die gratis zijn 

alsook de selectie van betalende boeken. Na de proefperiode kan je kiezen of je de toegang tot de selectie 

betalende boeken wil blijven behouden. 

 

6.2 Nog geen boeken?  

Meer informatie over ons boekenaanbod?  Stuur een mail naar hello@cleverkids.be en neem een kijkje op 
de website.

  


