STAPPENPLAN AAN DE SLAG MET DEXLEX
Bevestigen registratie
Nadat het schoolaccount is aangemaakt, moet het account bevestigd worden via
de mail ‘Registratie Bevestigen’. Klik in de mail op de groene knop. Het kan een
paar minuten duren voordat de mail binnenkomt. Let op: De mail kan tussen de
ongewenste mails zijn beland, kijk daarom wanneer de mail niet is aangekomen
eerst in uw ongewenste postvak.

Aanmaken leerlingaccount
Met de reeds ontvangen gegevens kan worden ingelogd. Ga naar www.dexlex.nl.
Rechtsboven kunt u inloggen via de button “Login”. U komt na het inloggen in
het dashboard. Hier ziet u welke leerlingen en andere begeleiders op dat moment
actief zijn, of nieuw zijn. Om een klas aan te maken, klik op klassen, in de linker
bovenhoek:
. Hier vindt u een overzicht met klassen en kunt
u nieuwe klassen toevoegen. Klik vervolgens op de groene knop
.
Geef de klas een naam. En klik op opslaan. U heeft nu een nieuwe klas gemaakt.
Om een leerling toe te voegen aan het account klikt u op “Leerlingen” in de
blauwe balk bovenaan het scherm:
U klikt vervolgens op de groene knop
worden ingevuld:

. Er moeten nu wat gegevens

 Je vult de personalia van de leerling in.
 Leerniveau: u selecteert het leerniveau van uw leerling.
 Gebruikersnaam: Kies een veilige gebruikersnaam.
 Wachtwoord: Kies een wachtwoord voor de leerling.
 Er kan gekozen worden of de leerling tijdens het oefenen de voortgangsbalk
wil zien. Tijdens de intake test zal de voortgangsbalk in ieder geval in beeld
zijn.
Nu is het leerlingaccount klaar voor gebruik. Wilt u nog een leerlingaccount
aanmaken, herhaal dan de bovenstaande stap.
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Gaat de leerling aan de slag met de intake test? Log uw eigen account uit. Log
vervolgens in op www.dexlex.nl met de aangemaakte gegevens voor de leerling
om te beginnen met de test.

Aanmaken andere gebruikers
Het is ook mogelijk om voor andere leerkrachten of begeleiders op uw school
inloggegevens aan te maken en hen de juiste rechten toe te kennen. Ga eerst
naar ‘admin’:

en klik op de groene knop ‘

. Selecteer de groep die de nieuwe begeleider mag zien. Wanneer
u als groep de school selecteert ziet de begeleider alle leerlingen van de school,
wordt een klas geselecteerd dan ziet de begeleider alleen de leerlingen uit de
klas. Bepaal vervolgens onder ‘type gebruiker’ welke rol de begeleider heeft
binnen de school. U kunt vervolgens kiezen tussen drie soorten rechten die u aan
het account kunt geven:
1. Geeft u het account beperkte rechten, dan kan de voortgang worden
gevolgd maar deze begeleider kan geen aanpassingen doen.
2. Kiest u voor standaardrechten dan kan naast het volgen van de voortgang
deze begeleider ook leerlingen toevoegen.
3. Het beheerdersaccount krijgt twee extra knoppen, deze heten ‘klassen’ en
‘admin’ en deze begeleider kan klassen en beheerders toevoegen, wijzigen
en verwijderen.
Klik op de groene knop ‘toevoegen’. Vul de voor- en achternaam in en het emailadres, tevens gebruikersnaam en kies een wachtwoord. Druk daarna op
opslaan. Er is een account voor de gebruiker aangemaakt. De nieuwe
gebruiker kan nu inloggen op www.dexlex.nl.

Afname Dexlex intake-test
De leerling doorloopt een aantal testen om het niveau van de leerling te kunnen
bepalen.
 Test 1: Voorkeuren
In dit scherm kan de leerling Dexlex personaliseren. Hij of zij kan kiezen uit
een lettertype en ook de kleur hiervan kan gekozen worden.
 Test 2: Spelling
Dexlex test de kennis van de spellingsregels die het leerling gezien de groep
zou moeten kennen.om zo een beeld te krijgen van de huidige beheersing van
de regels.
 Test 3: Taalverwerking
In dit onderdeel moeten de leerlingen een keuze maken tussen twee letters of
clusters hiervan, nadat er een klank is uitgesproken. Dit zal in verschillende
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snelheden plaatsvinden. Doel is om te bepalen wat de verwerkingssnelheid
“klank-> teken” van de leerling is.
Op basis van de resultaten wordt een individueel programma voor de leerling
gemaakt.
Afhankelijk van het individuele werktempo van de leerling en het te toetsen
niveau duren de tests bij elkaar zo’n 40 minuten tot 60 minuten. Realiseer je
goed dat het voor kinderen als een "examen" kan voelen. Wanneer je al niet
goed kunt spellen en vervolgens lang over een test doet kan dit leiden tot
onzekerheid of frustratie.
Het advies is om uit te gaan van het maken van de test in meerdere kleine
stukken van (bijvoorbeeld) een kwartier per keer, verspreid over meerdere
dagen. Het programma onthoudt waar de leerling is gebleven en start daar de
volgende keer automatisch weer op.

Oefenen met Dexlex
Geadviseerd wordt om iedere week 4 x 15 minuten met Dexlex te oefenen.

Resultaten inzien
De resultaten van het oefenen en de intake kunnen worden vergeleken en
uitgelezen. Log hiervoor in met uw eigen account. Het dashboard opent. Klik
vervolgens links boven aan op het kopje leerlingen:

Klik vervolgens op het grafiekje voor de naam de leerling waarvan u de resultaten wilt
bekijken.

Belangrijke randvoorwaarde
Kinderen die met Dexlex werken dienen met een koptelefoon te kunnen oefenen
op een PC of Tablet en al enige typevaardigheid hebben opgedaan om effectief
met het programma te kunnen werken.
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