Rudi Fransen <rudi.fransen@cksa.be>

Thuisgebruik Fundels voor leerlingen
1 bericht
Fundels <support@fundels.com>
Antwoorden op: Fundels <support@fundels.com>
Aan: rudi.fransen@cksa.be

17 maart 2020 om 17:31

Beste,
Het coronavirus laat niemand koud. Fundels draagt dan ook graag zijn steentje
bij, om de leerkrachten en leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs de
komende weken te helpen na het opschorten van de lessen. Omdat jouw
school een abonnement heeft op Fundels Prentenboeken en/of AVI-boeken,
kan je jouw leerlingen toegang geven tot Fundels. Als geabonneerde school
kan je namelijk onbeperkt gratis QR-codes of een opdrachtenblad aanmaken
en digitaal naar de kinderen sturen. Zo kunnen de leerlingen thuis actief met
taal aan de slag gaan.

Fundels Prentenboeken
Heeft jouw school een abonnement op Fundels prentenboeken, dan kan je een
QR-code aanmaken door in te loggen op MyFundels met jouw Fundelsaccount. Kies een boek uit onze catalogus en vul het aantal QR-codes in dat je
wenst aan te maken. Je kan de codes afdrukken of digitaal versturen naar de
leerlingen. Door de code te scannen met een tablet of smartphone krijgen de
kinderen thuis toegang tot het gekozen boek.

In onderstaand filmpje leggen we je stap voor stap uit hoe je een QR-code
genereert.

Fundels AVI-boeken
Heeft jouw school een abonnement op Fundels AVI-boeken, dan kan je een
leesopdracht of oefeningen klaarzetten voor de leerlingen via deze
link https://app.fundels.com/start. Je kan opdrachten maken voor de volledige
klas, voor een groep uit de klas of voor individuele leerlingen. Aan de hand van
de iconen op het opdrachten blad kunnen kinderen van thuisuit aanmelden in
de applicatie en de toegewezen opdrachten uitvoeren.
In onderstaande video tonen we de instructies stap voor stap.

Daarnaast werden er een aantal titels uit onze catalogus voor iedereen gratis
beschikbaar gemaakt. Voor deze titels hoef je dus geen aparte QR-codes aan
te maken. Zij kunnen automatisch gratis gedownload worden. De gratis boekjes
vind je in de Fundels-app bovenaan in het catalogusscherm, onder 'Jouw
collectie'.

Wij blijven bovendien bereikbaar. Heb je vragen of wens je een probleem te
melden, neem dan gerust contact met ons op via support@fundels.com of
014/39 27 00.
Het Fundels-team
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