1.3
1.3.1

Portfolio leerling
Onderdelen voor leerlingen
Een leerling heeft in Magister 6 vanaf versie 6.0.15 de beschikking over drie
portfolioschermen.
Deze drie schermen zijn te vinden in ELO > Portfolio:
1. Profiel;
2. Portfoliodocumenten;
3. Beoordeelde producten.

1.3.2

Profiel
Op de pagina 'Profiel' kan de leerling gegevens over zichzelf zetten.
Op deze pagina heeft de leerling beschikking over de volgende standaardvelden:
1. Wie ben ik;
2. Wat kan ik;
3. Wat wil ik;
4. Overig (vrij veld)
Binnen het veld 'Wie ben ik' kan een leerling zelf een foto uploaden.
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Afbeelding uploaden
1. klik op de knop afbeelding wijzigen;
2. selecteer de afbeelding.

Tekst toevoegen
1. klik op wijzig tekst;
2. Voer de tekst in in het tekstvak;
3. Maak gebruik van de diverse opmaakmogelijkheden en de mogelijkheid om een
URL toe te voegen;
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4. Klik op ok om op te slaan.

1.3.3

Portfoliodocumenten
Binnen Portfoliodocumenten kan een leerling zelf zijn bestanden beheren.
Map aanmaken
1. Klik op de plus-knop;
2. Kies de optie map toevoegen;
3. Geef de map een naam;
4. Klik op ok.
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Bestand toevoegen van schijf
1. Klik op de plus-knop;
2. Kies de optie bestanden toevoegen;
3. Selecteer het bestand (of meerdere bestanden);
4. Klik op ok.

Het is met de plus-knop ook mogelijk om een URL toe te voegen.
Gebruik de knop met de 3 puntjes (...) om een bestand te hernoemen, verwijderen
of downloaden.
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Bestand toevoegen vanuit ELO > Bronnen
1. Ga in Portfoliodocumenten naar de juiste map;
2. Ga rechts in het scherm naar het tabblad Bronnen;
3. Ga naar de juiste map en selecteer het bestand;
4. Versleep het bestand naar het gedeelte met de Portfoliodocumenten.

Raadpleeg het onderdeel beoordeelde producten om bestanden vanuit 'Beoordeelde
producten' toe te voegen aan portfoliodocumenten.

1.3.4

Beoordeelde producten
Docenten kunnen ingeleverd en beoordeeld werk binnen ELO > Opdrachten in het
portfolio van de leerling plaatsen.
Leerlingen kunnen de geplaatste bestanden niet meer aanpassen of verwijderen.
Het ingeleverd werk wordt per vak getoond op de pagina Beoordeelde producten.
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Het tabblad Weergave biedt de mogelijkheid om te filteren op vak of schooljaar.

Als er veel opdrachten en bestanden zijn toegevoegd aan 'Beoordeelde producten'
is er een eenvoudige werkwijze om beoordeelde producten toe te voegen aan
portfoliodocumenten.
Bestanden toevoegen vanuit Beoordeelde producten
1. Selecteer de opdracht;
2. Selecteer het bestand;
3. klik op openen in portfoliodocumenten.
Magister toont dan het scherm Portfoliodocumenten, met het gekozen bestand op
het tabblad Beoordeelde producten. Het bestand kan nu naar Portfoliodocumenten
gesleept worden.
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