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UITGEVERSGROEP
Het Sterrenbeeld 13
5215 MK ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6130309
Fax: 073-6901440

INLEIDING DOCENTENHANDLEIDING QUAYN
De Uitgeversgroep is er vóór en dóór docenten. Wij proberen met enthousiaste inbreng van
onze schrijvende en lesgevende docenten extra ondersteuning te bieden voor u als collega
in het land. De docentenhandleiding voor Quayn en de bijbehorende Quayn-toetsen die wij
aanbieden, zijn hiervan een concreet voorbeeld.
Om het programma Quayn te kunnen gebruiken, dient uw school te beschikken over een
licentie voor dit programma. Licenties en trainingen kunt u regelen via:
De Rode Planeet
www.drp.nl
Tel. 0594-501660
Deze docentenhandleiding ondersteunt u bij het gebruiken van de door de Uitgeversgroep
ontwikkelde toetsen in Quayn.

Veel lesplezier!
Jeroen van Esch
Uitgever

Meer informatie op Digiplein (digitaal leermiddelenplein)
Ga naar www.uitgeversgroep.nl > Log in > Zoek op boekcode

HOOFDSTUK 1

QUAYN-BESTAND DOWNLOADEN VAN DIGIPLEIN

1. Log in op Digiplein en ga naar het boek waarvan u de toets wilt downloaden.
2. Klik op het icoontje achter het Quayn bestand. Het bestand wordt nu gedownload.

3. Per browser kan het verschillen waar uw bestand terecht komt.

4. In dit voorbeeld wordt het bestand linksonder in beeld getoond. Klik hierop en kies voor
‘Weergeven in map’. Pak het bestand in ieder geval niet uit.

5. Zoek het bestand in uw Downloads en kopieer het naar een map in uw werkomgeving
waar u het later makkelijk terugvindt.

HOOFDSTUK 2

QUAYN-BESTAND UPLOADEN IN QUAYN

Let op! U dient als school een Quayn-licentie te hebben, voordat u met de toetsen van de
Uitgeversgroep in Quayn aan de slag kunt.
Deze licentie dient de school aan te schaffen via De Rode Planeet:
De Rode Planeet
www.drp.nl
Tel. 0594-501660
De Rode Planeet verzorgt tevens de Quayn-trainingen voor docenten.

1. Open uw Quayn-account op https://naamschool.quayn.eu en vul uw gebruikersnaam en
wachtwoord in.

2. Ga naar op ‘Itembanken’ en klik vervolgens op ‘Itembanken’

3. Ga naar ‘Mijn Itembanken’ en klik op ‘Nieuw’.

4. Bedenk een naam voor de itembank (bijvoorbeeld de boekcode) en klik op ‘Opslaan’.

5. De nieuwe itembank is nu toegevoegd aan uw account. De itembank heet (in dit geval)
HRP 1 en bevat 0 items.

6. Klik op de itembank om hem te openen, of vink de bullet aan en klik op de knop ‘Wijzigen’.

7. Klik op het tabblad ‘Eigenschappen.

8. Zorg dat alleen de velden Boek/methode, Editie en Onderwerp aangevinkt zijn. Klik
vervolgens op ‘Opslaan’.

Nu gaat u de Quayn-toets die u van Digiplein gedownload heeft, uploaden in Quayn.

9. Kies voor het tabblad ‘Uploaden’.

10. Klik op ‘Voeg bestanden toe’.

11. Zoek het door u gedownloade zip-bestand op in uw map. Selecteer het en klik op
‘Openen’.

12. Het bestand verschijnt nu in uw Quayn-omgeving. Klik op ‘Items uploaden’ om de
toetsvragen daadwerkelijk binnen te halen. Afhankelijk van de grootte van het bestand
kan dit even duren.

13. Wanneer de items geüpload zijn, ziet u rechts een groen vinkje verschijnen en het totaal
aantal geüploade items staat vermeld op het eerste tabje.

14. Ga nu naar het tabblad ‘Items’ en u kunt aan de slag met alle toetsvragen. Succes!

