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1 Algemeen 
 
Het leerlingvolgsysteem bij Dat’s andere taal is beschikbaar op 
http://www.lvs.levendleren.nl 
 
Alle leerlijnen uit Dat’s Andere Taal zijn toegevoegd aan dit volgsysteem.  
 
Voor de leraar: 
 
Als je in de browser www.lvs.levendleren.nl intypt verschijnt er een 
inlogvenster. 
Je ontvangt van je teamleider een gebruikersnaam en wachtwoord*). 
Hiermee heb je toegang tot het deel van het volgsysteem dat voor jouw 
school geldt. 
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*) Ga zorgvuldig met je wachtwoord om. Je hebt via dit wachtwoord 
toegang tot de basis van het systeem. Iemand die ook toegang heeft tot 
dit deel kan grote schade aanrichten. 
 
Je hebt als leraar toegang tot de registratie van alle groepen. Hier is voor 
gekozen, omdat leraren vaker in meer dan één groep werken.  
 
Na invoering van de gebruikersnaam en het wachtwoord verschijnt dit 
scherm: 

 
 
Je ziet vier tabjes boven aan het blad: algemeen, registratie, registratie 2 
en leraar. Het tabblad ALGEMEEN is de startpagina.  
 
 
 
Via de andere tabbladen heb jij als leraar de mogelijkheid om: 
 
1 Kinderen aan een groep toe te voegen. 
2 Kinderen te verplaatsen naar een andere groep. 
3 Op een leerlijn aan te geven hoe ver het kind is.  
4 Een word-document te printen met de ontwikkelingslijn van een kind. 
 
Uitleg: 
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2 Kinderen aan een groep toevoegen. 
 
In LVS-DAT voeg je eenmalig kinderen toe aan een groep. 
Je kunt de geboortedatum toevoegen. (Dat is handig voor het geval je 
twee kinderen met dezelfde naam op school hebt.) 
 
Dit gaat zo: 
Je klikt op het tabblad LERAAR 
Dan verschijnt dit scherm: 

 
 
Je klikt op het kleine witte pijltje en dan verschijnt dit scherm. 
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Je kunt nu op het lichte vlak de naam van het kind dat je toe wilt voegen 
typen. Ook achternaam, groep, naam van de groep en geboortedatum kan 
worden ingetypt. Dit hoeft slechts eenmalig. 
 
 
3 Kinderen verplaatsen naar een andere groep. 
 
Als een kind wordt overgezet naar een andere groep kun je dat eenvoudig 
wijzigen.  
 
Dit gaat zo:  
Je werkt via het tabblad LERAAR 
Je zoekt (zie het bovenstaande scherm) de naam van het kind. 
Je kunt door op het kleine pijltje in de vakjes achter het kind te gaan 
staan de groep en de groepsnaam wijzigen. Vergeet niet beide te 
wijzigen. 
 
Zie hieronder: 
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4 Op een leerlijn aangeven hoe ver het kind is.  
 
Hierbij is het van belang te kiezen of je kiest voor de tab registratie 
(oud) of de registratie 2. We leggen hier eerst de mogelijkheid van 
registratie (oud) uit. Aan het eind van deze handleiding (aanvulling 
2011 blz. 14) leggen we de optie registratie 2 uit.  
 
Op de leerlijnen, die jullie hebben gekozen, kun je aangeven hoever het 
kind is gevorderd. De indicatoren die gelden voor die leerlijn kun je 
aanvinken, door op het woord te klikken. Het is aan de school om te 
bepalen op welke wijze ze de ontwikkeling heeft vastgesteld. Vaak zullen 
de kwaliteit van het kinderwerk en de observatie van het proces daar een 
cruciale rol in spelen. 
 
Dit gaat zo: 
Je klikt eerst op het tabblad REGISTRATIE 
 
 
Je zoekt de groep van het desbetreffende kind. 
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Daarna zoek je in de lijst de naam van het kind. 
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Als je de ontwikkeling gaat registreren is het rondje voor 
ontwikkelingslijnen dicht. 
 
Als je nu op de donkerblauwe knop UITVOEREN klikt verschijnt zo’n 
scherm: 
 

 
 
Je kiest de leerlijn die je wilt registreren en klikt op het plusje (+) voor 
die leerlijn. 
 
Nu verschijnt het overzicht met de indicatoren. 
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Door op het ! tekentje te gaan staan lees je wat er onder de begrippen 
schuil gaat. 
 
Door op het woord te klikken registreer je dat het kind dit beheerst. Je 
ziet dat het woord groen kleurt. Het zal gevolgen hebben voor de groei 
van de lijnen in de grafiek. 
 

Het is – op verzoek - mogelijk gemaakt om een ingevulde vakje 
weg te halen. Dit kan door te klikken op REGEL WISSEN. Alle  
groene veldjes  voor deze leerlijn vallen dan weg. 
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(Niet altijd resulteert het in de groei van de lijn. Als er veel indicatoren 
zijn, is het mogelijk dat er eerst meer gescoord moet worden om de 
ontwikkeling zichtbaar te maken in de grafiek). 
 
5 Een word-document printen met de ontwikkelingslijn van 
een kind. 
 
Het is mogelijk om voor de rapportages per leerling een overzicht te 
maken van de vorderingen. Deze rapportages worden gemaakt als word-
documenten. Je kunt zelf besluiten op welke wijze je deze documenten 
wilt toepassen: knippen en plakken is mogelijk. 
 
 
Dit gaat zo: 
Je klikt eerst op het tabblad REGISTRATIE 
 
Je zoekt de groep van het desbetreffende kind. 
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Daarna zoek je in de lijst de naam van het kind. 
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Als je de ontwikkeling gaat registreren is het rondje voor 
ontwikkelingslijnen dicht. Dit is standaard. 
Nu wil je een lijst exporteren/maken: daarvoor maak je het rondje onder 
EXPORTEREN zwart. 
 

 
 
Als je nu op de donkerblauwe knop UITVOEREN klikt verschijnt zo’n 
scherm: 
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Deze lijst kun je uitprinten, maar ook via knippen en plakken invoegen in 
rapportages, andere registraties. 
 
 
 
 
 
 
 
6 Vragen en advies? 
 
Vragen over wachtwoorden en het aanmaken van groepen kunnen alleen 
worden beantwoord door de teamleider van dit systeem op je school. 
 
Andere vragen kunnen via je teamleider gesteld worden aan de helpdesk 
bij dit systeem. 
 
Het is mogelijk teams te begeleiden bij de implementatie van levend taal 
onderwijs in het algemeen en DAT in het bijzonder. Ook de coaching van 
leraren bij het registreren van resultaten van taalonderwijs zonder 
methode is mogelijk. 
 

Omdat bij sommige computers de optie ‘pop-ups toelaten’ is 
geblokkeerd, verschijnt er ook een regeltje ‘download als word bestand 
voor…….(naam leerling)’ in beeld. Als je hierop gaat staan met de muis 
en klikt op word bestand verschijnt het worddocument ook. 
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7 Aanvulling 2011 
 
Op veler verzoek is het mogelijk gemaakt om ook de ontwikkeling gedurende het 
jaar zichtbaar te maken. Je moet hierbij de tab registratie 2 kiezen. Je krijgt 
dan zo’n scherm: 
 

 
 
Elke maand heeft een eigen kleur. In het voorbeeld is in de maand februari 
aangegeven hoe ver deze leerling is op een leerlijn. Wordt er een maand later 
een ontwikkeling geregistreerd dan wordt de kleur donkerder. 
 
Elk jaar heeft een eigen kleur.  
 


