
Kickstart handleiding
Bedankt om dit schooljaar Digitale Methode te kiezen als de ideale  

partner voor laptops in je klas. In de volgende stappen tonen we jou  

de basiselementen die je in elke Digitale Methode terugvindt. 

Knoppen op de inhoudstafel

Stappenplan
Jouw eerste stappen in Digitale Methode

Bekijk de video’s op www.digitalemethode.be/info/kickstart  
of scan deze QR-code.

Meld je aan in Digitale Methode en maak je klassen aan. Hoe je dat doet, vind je 
terug in de Handleiding – Leerkracht onder puntje 1.1.4 Klassen samenstellen. 
Je vindt deze handleiding altijd onderaan jouw startpagina na het aanmelden in 
Digitale Methode. 

Bereid jouw eerste les met Digitale Methode goed voor. Hier vind je enkele tips:
1  Open samen met de leerlingen jullie Digitale Methode via Smartschool of volg 

de aanmeldprocedure met e-mailadres en wachtwoord.
2  Doorloop samen met de leerlingen de ‘Training voor leerlingen’ die je onder-

aan de startpagina van Digitale Methode vindt.

Raadpleeg onze agenda via www.digitalemethode.be/info/agenda  
of scan de QR-code en mis geen enkele interessante activiteit.
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(wij raden Chrome aan als browser)

Aanmelden via Smartschool
1 Meld aan in Smartschool.

2  Klik op de knop “Ga naar”  

bovenaan jouw scherm.

3 Klik op Digitale Methode 

4  Klik op de cover van de  

Digitale Methode die je wil openen.

Aanmelden met een 
e-mailadres en wachtwoord
1  Surf naar www.digitalemethode.be.

2  Vul op de aanmeldpagina jouw 

e-mailadres en wachtwoord in.

3  Klik op de cover van de Digitale 

Methode die je wil openen.

(tip: wij raden Google Chrome aan als browser)

Hoe meld je je aan in Digitale Methode?

Contacteer ons:

09 277 10 24  info@digitalemethode.be www.digitalemethode.be

Keer terug naar  

het vorige hoofdstuk
Ga naar het  

volgende hoofdstuk

Klik op de titel om de 

inhoud weer te geven
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  * Deze knop verschijnt enkel in de Digitale Methodes wiskunde 

** Deze knop verschijnt enkel in de Digitale Methodes wiskunde, chemie en fysica

Uitleg over de knoppen  
in een methode

Leerlingen opvolgen

• Eigen trajectversie aanmaken

• Eindtermen bekijken

• Een taak aanmaken
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