
Schoolvensters in Web 

Voorwoord 

Schoolvensters Web  is een programma voor de Lessen/Toetsen/Planning/Agenda/….op te stellen en dit op een zo efficiënt  mogelijke manier met optimaal resultaat. 

De technieken zijn gebaseerd op het vroeger bestaande programma onder windows…  maar nu in een volledige webomgeving met bijkomende mogelijkheden.. 

Dit programma kan dus gebruikt worden op elke computer en elke browser waar er een internetverbinding voorhanden is. 

Belangrijk!!!  Bent U al klant van Schoolvensters dan kunt U de bestaande gegevens overhalen naar dit nieuwe programma !! 

 

               Google chrome          Internet explorer          Mozilla Firefox     

 

 

 

 

 

 

Registeren 

Inloggen 
Paswoord wijzigen 

Geef  gebruiker en  paswoord 

Indien U nog geen gebruiker heeft klik dan op ‘Registeren’ 

 

OPGELET: Eenmalige instellingen 

eerst  doen!!!!  Klik op  uw 

Browser-type 

http://dreamview.be/handleiding/eenmalige_instellingen_lijstopmaak_chrome.pdf
http://dreamview.be/handleiding/eenmalige_instellingen_lijstopmaak_ie.pdf
http://dreamview.be/handleiding/eenmalige_instellingen_lijstopmaak_mozilla.pdf


Na het inloggen kom je automatisch in een menu-scherm terecht met  menu  Lager onderwijs.  Klik  erop en selecteer het gewenste  overzicht!! 

 

 

Na het gewenste menu aan te klikken krijg je in het gevraagde “overzichtscherm” . 

Elk  “overzicht scherm" is op dezelfde manier opgebouwd met   de mogelijkheid om   “nieuwe gegevens” in te voeren en  “bestaande gegevens ”  

aan te passen via een “detail scherm”  voor ingave  dat telkens gebaseerd is op hetzelfde principe. 

Om een vlot  verloop  te garanderen kan je best eerst  de overzichten  

-  Scholen  (waar je lesgeeft) 

-  Leerjaren 

-  Vakken   

- Lesrooster 

in orde brengen  … 



Overzichtscherm Scholen 

  

 

 
Uitloggen programma 

 

Klik= nieuwe  School   toevoegen 

Dubbelklik= wijzigen omschrijving  van “School” 

van omschrijving 



Overzichtscherm Leerjaren 

  

 

 
Uitloggen programma 

 

Klik= nieuwe  “Leerjaar” toevoegen   

toevoegen 

Dubbelklik= wijzigen omschrijving  van “Leerjaar” 



Overzichtscherm Vakken 

  

 

 

 
Klik= nieuwe  “Vak” toevoegen   toevoegen 

Dubbelklik= wijzigen omschrijving  van “Vak” 

Scrol in overzicht 

Max(50 in 1 scherm) 

Volgende schermen 

tonen 

 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) School/Leerjaar/Vak 

Daar detailscherm   ‘School’   ‘Leerjaar’  ‘Vak’    identiek werken worden deze hier in 1 scherm getoond 

  

School  opslaan 

opslaan 

 

Scherm sluiten 

zonder opslaan 

 



Overzichtscherm Lesrooster 

 

 

 

 

Zoeken via dropscherm 

 

Printen lesrooster 

Klik= nieuwe  lijn  in Lesrooster 

Dubbelklik in lijn = wijzigen Lesrooster-lijn 

 

 

 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) item in Lesrooster 

Leg alle combinaties van Weekdagen/Uren/Leerjaar/Vakken vast in de lesrooster >>> het zal je werking sterk versnellen en vereenvoudigen 

  

Sluit scherm zonder opslaan 

Klik voor uw keuze 

 

Lesrooster-item  

verwijderen 

 

Lesrooster-item 

opslaan 

 



Overzichtscherm Lessen 

 

 

 

(1)Zoekscherm 

opstarten 

 
(3)Zoeken ongedaan 

maken 

 

(2)Geef gewenst trefwoord               

en  start  zoeken 

 

Zoeken via dropscherm 

 

Printen van overzicht 

 

Uitloggen programma 

 

Klik= nieuwe  Les 

Dubbelklik= wijzigen Les 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) Les  

Je kan onberperkt aantal “Doelen/Werkvormen/Leermiddelen…” opnemen in een Les.. evenals  “Bijlagen”  koppelen 

 

Wordt automatisch toegekend bij een nieuwe ‘LES’ 

 

Lijn tussenvoegen/toevoegen 

 

Soort  gegeven bepalen om in te geven 

 

Lijn verwijderen 

 

Lijn ‘prikken’ voor 

volgende keer 

Lijn die ooit ‘geprikt’ is 

‘hergebruiken’ 

Bijlagen naar keuze ‘Koppelen’ 

 

Les verwijderen 

 

Les opslaan 

 



Overzichtscherm Toetsen 

 

 

 

 

Zoeken via dropscherm 

 

Printen van overzicht 

 

Uitloggen programma 

 

Klik= nieuwe  Toets 

Dubbelklik= wijzigen Toets 

Zoeken via trefwoord 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) Toets 

Je kan onberperkt aantal “Doelen/Werkvormen/Leermiddelen/Inhoud…” opnemen in een Toets.. evenals  “Bijlagen”  koppelen 

 

Wordt automatisch toegekend bij een nieuwe ‘TOETS’ 

 

Dit werkt  als een gewone 

kladblok tekstverwerker(enter) is 

nieuwe lijn… 

 

Soort  gegeven bepalen om in te geven 

 

Lijn 

verwijderen 

 

Lijn ‘prikken’ voor 

volgende keer 

Lijn die ooit ‘geprikt’ is 

‘hergebruiken’ 

Bijlagen naar keuze ‘Koppelen’ 

 

Toets verwijderen 

 

Toets printen 

opslaan 

 



Overzichtscherm Planning 

Opgelet:  1 regel in het overzicht  is 1 volledige planning!!!! 

 

 

 

Zoeken via dropscherm 

 

Printen van planning 

 

Klik= nieuwe  Planning 

Dubbelklik= wijzigen  Planning 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) Planning 

Je kan onberperkt aantal “Lessen/Toetsen/Periodes/Thema’s…” opnemen in een Planning 

  

Lijn tussenvoegen/toevoegen 

 

Soort  gegeven bepalen om in te geven 

 

Lijn verwijderen 

 

Lijn ‘prikken’ voor 

volgende keer 

Lijn die ooit ‘geprikt’ is 

‘hergebruiken’ 

Scrollen in planning 

 

Planning verwijderen 

verwijderen 

 

Planning opslaan 

 

Afgehandeld aan:  les/toets  is    

opgenomen geweest in Agenda 

Afgehandeld alle uit:  Enkel doen 

bij het begin van het 

schooljaar>> planning volledig 

terug actief zetten!!! 

Les/Toets aanpassen 

Indien lege lijn= nieuwe Les/toets 



Overzichtscherm Agendapunten 

Opgelet:  1 regel in het overzicht  is 1 agendapunt van de dag 

 

 

 

 Printen van agenda 

 

Klik= nieuw  Agendapunt 

Dubbelklik= wijzigen  Agendapunt 



Detailscherm   (nieuw/wijzigen) Agendapunt 

  

 

“Planning” : de eerstvolgende “Niet 

afgehandelde”  les/toets  tonen van uw 

planning. 

U kunt via het vinkje in dit overzicht  uw 

Lessen/Toetsen afboeken!!!! 

 

Agendapunt verwijderen 

verwijderen verwijderen 

 

Agendapunt opslaan 

opslaan 

 

Selecteer uit uw lesrooster  

>>Uren/Vak/Leerjaar …zullen 

automatisch opgevuld worden 



JE AGENDA ZOU ER ALS VOLGT MOETEN UITZIEN !!!! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


