
Als je de eerste keer inlogt bij MOO, dan doe je dat waarschijnlijk 
met een tijdelijk wachtwoord. Het is belangrijk dat je meteen jouw 
wachtwoord wijzigt, omdat je met jouw MOO-account toegang hebt 
tot gegevens van leerlingen.

Gebruiker Wachtwoord
wijzigen

OPDRACHTKAART 2 heutink-ict.nl



OPDRACHTKAART 2

Stappen
1.  Klik rechtsboven op jouw naam

2.  Klik op Instellingen

3.  Vul het oude wachtwoord in en daarna twee keer het  
nieuw verzonnen wachtwoord

4.  Bevestig het nieuwe wachtwoord, door op Opslaan 
te klikken

Gebruiker Wachtwoord
wijzigen
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Alle Basispoort-applicaties staan vanzelf al bij jou onder de oranje 
plus. Deze kun je op je startportaal zetten en daar ordenen. 
Personaliseer je eigen startportaal. Verwijder eerst de tegels van je 
startportaal die je niet nodig hebt. Ga daarna naar ‘Tegels’  
om tegels toe te voegen aan jouw startportaal.

Programma’s Je eigen  
startportaal  
inrichten

OPDRACHTKAART 3 heutink-ict.nl



OPDRACHTKAART 3

Stappen
1.  Klik rechts in beeld op de oranje plus

2.  Voeg tegels toe of verwijder tegels  
door het blauwe vinkje aan/uit te zetten.

3.  Je kunt de tegels/widgets op het startportaal 
verplaatsen door hierop te klikken, ingedrukt te 
houden en te verslepen.

Programma’s Je eigen  
startportaal  
inrichten
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Alle Basispoort-applicaties staan vanzelf al in het startportaal 
onder de oranje plus (onderdeel ‘Tegels’). Wil je daarnaast dat jouw 
leerlingen ook andere tegels kunnen zien? Dan kun je deze voor  
je eigen groep toevoegen.

Programma’s Programma’s  
toewijzen aan  
hele groep
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OPDRACHTKAART 4

Stappen
1.  Open vanaf het Startportaal aan de  

linkerkant de Schoolbibliotheek

2.  Kies onder meerdere tegels toewijzen een groep

3.   Kies vervolgens welke tegels je aan de groep wilt 
toewijzen, door aan te vinken

4.  Optioneel kunnen programma’s ook vastgezet worden  
door op de pin te klikken

Programma’s Programma’s  
toewijzen aan  
hele groep
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Alle Basispoort-applicaties staan vanzelf al in het startportaal 
onder de oranje plus (onderdeel ‘Tegels’). Wil je daarnaast dat jouw 
leerlingen ook andere tegels kunnen zien? Dan kun je deze voor  
je eigen groep toevoegen.

Programma’s Programma’s  
toewijzen aan  
individuele leerling
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OPDRACHTKAART 5

Programma’s Programma’s  
toewijzen aan  
individuele leerling
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Stappen
1.  Open vanaf het Startportaal aan de linkerkant  

de Schoolbibliotheek

2.  Kies bij één van de onderdelen, voor het programma dat je 
wilt toewijzen door op het tandwiel te klikken

3.  Kies vervolgens aan welke individuele leerlingen, groepen 
of personeel je dit programma wilt toewijzen, door aan te 
vinken

4.  Optioneel kunnen programma’s ook vastgezet worden  
door aan de rechterkant op de pin te klikken



Je kunt leerlingen in plaats van een tekstwachtwoord, een 
plaatjeswachtwoord geven. Op die manier kunnen de makkelijk  
en veilig inloggen.

Plaatjes  
wachtwoord  
instellen
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Leerlingenbeheer



OPDRACHTKAART 5

Plaatjes  
wachtwoord  
instellen
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Stappen
1.  Open vanaf het Startportaal aan de linkerkant het  

menu Groepen

2.  Kies de groep waarvan je het plaatjeswachtwoord  
in (of uit) wil schakelen

3.  Klik op Plaatjeswachtwoord inschakelen en  
bevestig dit door op Opslaan te klikken

Leerlingenbeheer



Leerlingen en medewerkers kunnen de achtergrondbanner in  
MOO aanpassen, zodat het ook echt “jouw” omgeving wordt.
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Gebruiker Personaliseer je 
MOO-omgeving
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Personaliseer je 
MOO-omgeving
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Stappen
1.  Open aan de rechterkant van het Startportaal het menu, 

dat onder de oranje plus te vinden is

2.  Klik in het menu dat zicht opent, bovenaan op 
Achtergronden

3.  Selecteer een achtergrond door hierop te klikken

Gebruiker


