Zet jouw leerlingen zelfstandig
aan de slag met Gynzy

Introductie

www.gynzy.com

Introductie: Gynzy Kids

Inhoudsopgave

Met Gynzy Kids zet je jouw leerlingen individueel aan de slag
met Gynzy. Zo kunnen ze tafels trainen, topografie oefenen of
verder oefenen met Gynzy tools! En jij hebt inzicht in de
resultaten.

Inleiding............................................................		

3

1. Leerkrachtomgeving...................................		
1.1 Leerlingen toevoegen...........................		
1.2 Trainers..................................................		
1.3 Tools.......................................................		
1.4 Differentiëren.........................................		
1.5 Overzicht resultaten..............................		
1.6 Wijzigen en stopzetten taak.................		

4
4
5
5
6
7
7

2. Leerlingomgeving........................................		
2.1 Inloggen.................................................		
2.2 Huiswerk................................................		
2.3 Tools & Etuis.........................................		
2.4 Puzzels..................................................		

9
9
10
11
12

In Gynzy Kids heb jij als leerkracht de regie. Jij bepaalt wie
waarmee aan de slag gaat en voor hoe lang. Je kunt eenvoudig
differentiëren en passend onderwijs bieden. Binnen de kaders
die jij aangeeft is het programma adaptief, zodat je leerlingen op
hun eigen niveau worden uitgedaagd!
Net als Gynzy is Gynzy Kids continu in ontwikkeling. Heb je
vragen of feedback voor ons, neem dan gerust contact met ons
op. We helpen je graag!
Met leergierige groet,
Team Gynzy
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Inleiding

1. Leerkrachten omgeving

Gynzy Kids bestaat uit twee omgevingen. Een omgeving voor
jou als docent waar je klassikaal kunt oefenen, materialen kunt
klaarzetten en inzicht hebt in de resultaten. Daarnaast is er een
omgeving voor je leerlingen waar ze aan de slag kunnen met
de taken die jij hebt klaargezet en verder kunnen oefenen met
andere materialen.

De leerkrachten omgeving is onderdeel van Gynzy. Nadat je
inlogt op www.gynzy.com klik je links op het gele tabblad ‘Kids’.

1.1 Leerlingen toevoegen
Als je Gynzy Kids voor het eerst gebruikt, moet je eerst
accounts voor je leerlingen aanmaken. Je kunt je leerlingen
importeren uit ParnasSys of handmatig toevoegen. Elke leerling
krijgt een unieke inlognaam en pincode.

Je kunt eenvoudig een lijst printen met strookjes die je kan
uitdelen in de klas. Ga hiervoor naar ‘Leerlingen beheren’, klik
op ‘Opties’ en kies voor ‘Wachtwoorden printen’.
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1.2 Trainers

1.4 Differentiëren

Onder het tabblad ‘Kids’ staan materialen die jij voor je
leerlingen kunt klaarzetten. Trainers helpen je leerlingen
onderwerpen zoals tafels en topografie te trainen. Trainers
bevatten een klassikaal én individueel element. Zo kun je het
eerst voordoen, daarna samen met de leerlingen oefenen en tot
slot kunnen de leerlingen zelf aan de slag met een opdracht.

In Gynzy Kids kan je eenvoudig differentiëren binnen je groep.
Dat doe je met ‘Niveaugroepen’. Niet alle leerlingen leren even
snel en deze functie geeft je de mogelijkheid om je leerlingen
op verschillende niveaus te laten werken. Je kunt namelijk per
niveaugroep een opdracht klaarzetten.

Niveaugroepen aanmaken
Niveaugroepen maak je aan in het leerlingenbeheer. Ideaal
voor combinatie-groepen bijvoorbeeld. Klik achter de naam van
de leerling op ‘Groepen’ om een groep te koppelen of aan te
maken.

1.3 Tools
Naast de Trainers kun je ook Tools, die je al kent uit Gynzy,
klaarzetten als taak. Ook Tools kan je eerst klassikaal en
vervolgens individueel oefenen.
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1.5 Overzicht resultaten

Prijzen onthullen

In het leerkrachtendeel kun je op twee manieren inzien hoe
er geoefend is door de leerlingen; ‘Prijzen onthullen’ en ‘Toon
resultaten’. Kies eerst de Trainer waarvan je de resultaten wilt
inzien.

Met Gynzy Kids kan je eenvoudig een klassikale prijsuitreiking
doen. Klik op ‘Prijzen onthullen’ om te starten. Je kan zien welke
leerlingen het meest geoefend hebben, wie de hoogste score
heeft behaald en de beste reeks heeft gemaakt. We belonen
dus niet alleen de beste leerlingen; een leerling die vaak oefent
wordt op deze manier ook beloond.

Toon resultaten
Om de resultaten van je groep in te zien, klik je op ‘Toon
resultaten’. Er verschijnt een groepsoverzicht van de
oefening. Hierin kun je verschillende onderdelen aflezen. Je
kunt als leerkracht bijvoorbeeld inzien hoe vaak de leerlingen
geoefend hebben en welke scores zijn behaald.

1.6 Wijzigen en stopzetten taak
Met de knop ‘Wijzigen’ kun je de oefening wijzigen of stopzetten.
Je kunt tijdens de periode waarin de leerlingen oefenen
wijzigingen in de oefening aanbrengen. Na de oefenperiode
stop je de oefening en zal deze niet meer zichtbaar zijn voor de
leerlingen in de leerlingomgeving.
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2. Leerling omgeving

2.2 Huiswerk

Je leerlingen kunnen zelfstandig aan de slag met hun
persoonlijke gebruikersnaam en pincode in de leerling
omgeving. Deze is te bereiken via www.gynzykids.com of via
de Gynzy Kids app.

Nadat de leerlingen zijn ingelogd zien ze direct de oefening(en)
klaar staan die de leerkracht heeft klaargezet. Als ze al
geoefend hebben zien ze wat hun topscore is, de beste reeks
en hoe vaak ze geoefend hebben. De leerlingen kunnen zo vaak
oefenen als ze willen, totdat de leerkracht de oefening stopzet.

2.1 Inloggen
Leerlingen loggen in op www.gynzykids.com. Leerlingen
kunnen zowel in de klas, als thuis op een tablet, laptop of
computer inloggen. De leerling dient als eerst zijn of haar
gebruikersnaam in te voeren. Daarna wordt de pincode
gevraagd.
Zowel de gebruikersnaam en de pincode is in te zien in de
leerkracht omgeving onder ‘Leerlingen beheren’. De gebruikersnaam en de pincode zijn te wijzigen. Ook kan je eenvoudig een
overzicht afdrukken om uit delen in je klas.
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2.3 Tools

2.5 Puzzels

Naast het huiswerk wat door de leerkracht is opgegeven kunnen
leerlingen ook extra oefeningen maken via het kopje ‘Tools’.
Deze oefeningen kunnen door de leerlingen gebruikt worden
om de leerstof te verkennen of om het op een andere manier te
oefenen.

Onder het kopje ‘Puzzels’ kunnen de leerlingen allerlei educatieve puzzels oplossen. Er zijn verschillende type puzzels, zoals
de lijntjespuzzel, fotopuzzel, woordzoeker en nog veel meer!

2.4 Etuis
Etuis zijn handige naslagwerken voor de leerlingen. De vraag
‘Hoe zat het ook alweer?’ wordt hier voor ze beantwoord. Er zijn
etuis op allerlei gebieden, zoals tafels, werkwoordvervoeging of
topografie.
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Vragen en feedback
‘Samen steeds beter’ is ons motto. Mis je bepaalde Trainers of
Tools binnen Gynzy Kids? Of kom je er nog niet helemaal uit?
Neem dan contact met ons op:
support-nl@gynzy.com of 040 402 09 07.

Gynzy Kids Cursussen
Wil je graag dat we een cursus over Gynzy Kids (of alleen
Gynzy) op jouw school organiseren? Neem dan contact op via
cursussen@gynzy.com of bel 040 402 09 07.
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