
Snel aan de slag
De belangrijkste stappen om meteen 
aan de slag te kunnen met SchoolKr8



Bij ‘Fases’ (onder ‘Instellingen’) vind je een overzicht van alle 

fases. Standaard staat de lengte van een fase ingesteld op 10 

weken. Deze lengte kun je zelf langer of korter maken met de 

groene knop ‘Bewerken’. 

Veel scholen hanteren een standaard lengte van 11 of 12 weken. 

Zo neem je ook een eventuele vakantieweek (of -weken) mee in 

de lengte van een (toets)periode.

Fasen definiëren
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Dit zijn de groepen waarin je de leerlingen lesgeeft. 

Elke groepsnaam is slechts een naam (bijvoorbeeld: ‘de 

groene groep’) en geen niveau. Je koppelt later een individuele 

leerling aan een groep. Het handmatig aanmaken van 

groepen doe je met de groene knop ‘Toevoegen Groep’.

Met de functie ‘Importeren’ kun je groepen ook automatisch 

aanmaken (zie pagina 5). Voorgaande stap kun je dan 

overslaan. 

Groepen aanmaken
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Bij ‘Leerlingen’ kun je leerlingen handmatig (één voor één) toevoegen. Je gebruikt hiervoor 

de groene knop ‘Toevoegen Leerling’ rechtsboven in beeld.

Je kunt leerlingen ook importeren met de functie ‘Importeren’ (onder ‘Instellingen’). Dit 

doe je met het EDEXML-bestand dat je uit jouw eigen LAS (Parnassys, Esis, Dotcom) kunt 

exporteren. De leerlingen die in dat bestand staan worden dan allemaal tegelijkertijd in 

SchoolKr8 aangemaakt. Staan er nog geen groepen in SchoolKr8? Dan neemt SchoolKr8 

ook de groepen uit het EDEXML-bestand over.

Leerlingen invoeren (1/2)

SchoolKr8  •  Snel aan de slag  •  Pagina 4



Heb je de functie ‘Importeren’ gebruikt om leerlingen in SchoolKr8 te zetten? Dan is het 

verstandig om de groepsnamen te controleren. Dit kan via ‘Groepen’ (onder ‘Instellingen’). 

Klopt een naam niet meer? Via de groene knop ‘Bewerken’ kun je namen gemakkelijk 

aanpassen.  

Let op! Laat niet iedere keer bij het importeren van leerlingen ook groepen aanmaken. 

Je krijgt dan namelijk al snel wildgroei en dubbeling van groepen. ONZE TIP: importeer 

alleen de leerlingen en koppel ze daarna handmatig aan de groepen die je eerder in 

SchoolKr8 hebt gezet. 

Leerlingen invoeren (2/2)
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Bij ‘Schooltoetsen’ staat een lijst met alle toetsen. Activeer hier 

alleen de toetsen die jullie op school gebruiken. Zo zie je straks bij 

het invoeren van scores alleen die specifieke toetsen per vak in 

de keuzelijst terug. Wel zo overzichtelijk!

Toetsen activeren
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Je kunt als beheerder nieuwe gebruikers toevoegen via ‘Team’ (onder 

‘Instellingen’). Klik rechtsboven in het Team-scherm op de groene knop 

‘Toevoegen Team’ om een teamlid/medewerker toe te voegen. Je kunt 

nu de naam en rol instellen. De medewerker krijgt hierna per mail een 

uitnodiging voor SchoolKr8 en kan zelf eenvoudig een wachtwoord instellen.

Gebruikers toevoegen
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Vragen?
In SchoolKr8 kun je via de knop ‘Handleiding’ naast deze quickguide 

nog veel meer praktische informatie vinden.

Ook vind je op www.schoolkr8.nl een pagina met veelgestelde vragen 

van SchoolKr8-gebruikers. Binnen SchoolKr8 is er ook een open forum. 

Hier kun je ervaringen en kennis uitwisselen met andere gebruikers.

Heb je toch nog een vraag? Dan kun je ook altijd het contactformulier 

op www.schoolkr8.nl invullen. 

We wensen je veel succes en plezier bij het gebruik van SchoolKr8!

Team School360

www.schoolkr8.nl

