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Nieuwe site 
http://www.gemotiveerd.be 



http://www.gemotiveerd.be/verslag 

 
 
 Wachtwoord vergeten? 
 Je  beheerder kan het opnieuw instellen 
 of stuur een mailtje naar info@gemotiveerd.be 



Ingelogd! 



Nieuwe leerling toevoegen 



Verslag toevoegen aan leerling 



Foutmelding indien niet alles ingevuld 

 Je kan een klas toevoegen 
 Je moet een CLB-medewerker kiezen  



Verslag: algemeen 

 Nieuw: opmerking rond schoolloopbaan 



Verantwoording 

 Enkel in te vullen door CLB-medewerker. 
 Geen knop “Bewaren” voor school-medewerker 



Sterktes van de leerling 

 Tabblad Sterktes staat nu vooraan, net zoals op uitprint 
 Na opslaan blijft cluster waarin items aangevinkt zijn open 

staan. Geeft duidelijker zicht wat al ingevuld is. 
 Teksten zijn meer uniform. 



Afgesproken maatregelen klas 

 Vrije tekstvelden kunnen toegevoegd worden 



Afgesproken maatregelen school 

 Nieuw tabblad 
 Gericht op participatie  
 Kinderen met een chronische aandoening 



Ondersteuningsbehoeften leerkrachten 

De leerkracht doet er toe! Daarom verdient de leerkracht al 
onze ondersteuning. 



Ondersteuningsbehoeften ouders 

Ouders zijn betrokken/en 



Begeleiding en hulpverlening 

 Alle hulp is welkom 



Betrokken 

 Eens gehandtekend: niet meer wijzigbaar. Maar nieuwe 
versie! 

 Anderen zijn toe te voegen (GON/Stage/directeur) 



Uitprinten 

 Kan vanuit dossier! 
 3 soorten prints: met verantwoording/zonder 

verantwoording/beknopt voor leerkracht 



Leerling zoeken 

 Werd heel veel gebruikt! 
 Daarom laatste 10 verslagen altijd daar weergegeven 
 Zoeken over alle scholen kan enkel met achternaam en 

geboortedatum! 
 Deeltje van achternaam is voldoende 



Uitprints 

 Alle verslagen in 1 bestand.  
 Geeft overzicht van alle verslagen tussen 2 data 
 Ook hier je laatste 10 verslagen 



Overdrachten: dossier aanvragen 

 Leerling zoeken over alle scholen heen met geboortedatum 



Leerling aanvragen 

 Klik de naam aan 



Bevestig de aanvraag 

 Aanvraag bevestigen 



Aanvrager wordt verwittigd via mail 

Beste Tom  
Het dossier van Test1 Test1 is aangevraagd door Tom2 De 

Moor2 
Gelieve deze aanvraag spoedig af te werken.                     
Met vriendelijke groeten 
Gemotiveerd 



Uitgaande Aanvragen bekijken 

 Goedkeuren/afkeuren 



Aanvraag goedgekeurd 

Beste Tom2  
De dossieraanvraag van Test1 Test1 is goedgekeurd door 

Tom De Moor  
Je kan nu met het dossier van deze leerling werken. 
Met vriendelijke groeten, 
Gemotiveerd 



Beheer medewerkers 

Nieuwe medewerker aanmaken is verwijderd! 
Kan aangevraagd worden op info@gemotiveerd.be 



Beheer medewerker 

Wachtwoord van collega kan je resetten.  
Voor jezelf kan je je eigen wachtwoord kiezen! 



Schoolteams 

Is gericht op grote scholen met meerdere campussen 



Medewerkers rollen 

Beheerders: kunnen overdrachten van gans het team 
goedkeuren 

Alleen lezen: Kan niets wijzigen aan verslag 


