
Geen gedoe meer met opdrachten die je kwijt bent of leerlingen die vragen wanneer 
een verslag ingeleverd moest zijn. Met Edmodo organiseer je alle activiteiten voor 
leerlingen op één centrale online plek. Of je nou documenten met de klas wilt delen, 
toetsen wilt uitdelen of feedback wilt geven, in Edmodo werken jij en je klas papierloos 
als een hecht team samen!
Let op: Edmodo is een uitgebreide toepassing met veel mogelijkheden waar je als 
school of als team bewust voor moet kiezen. 

Klik bovenin op het middelste icoontje ‘Vooruitgang’ om de
voortgang van leerlingen te bekijken
Selecteer de klas waarvan je de voortgang wilt zien. Je ziet nu
een overzicht van alle leerlingen in de klas en hun scores 
Door op een specifieke leerling te klikken, kun je de individuele
voortgang zien en hun werk bekijken
Klik links op de tab ‘Badges’ om een leerling of een klas 
als beloning een digitale
badge te geven









Ga naar www.edmodo.com en klik op ‘I’m a Teacher’
Log in via je bestaande Google- of Microsoftaccount, of vul je 
e-mailadres en een wachtwoord in om een nieuw account aan te maken
Vul de gevraagde gegevens in en kijk of jouw school er al tussen staat
Staat je school er nog niet tussen, vul dan de naam in en klik op
‘I can’t find my school’
Vul de gegevens van je school in als je een nieuwe school wilt aanmaken
Selecteer als laatste ‘Set up my first class’ 
en klik op ‘Get Started’













Klik op de klas die je een bericht wilt sturen. Je ziet de naam van de
klas nu in het zoekveld onder het bericht
Type hier de naam van een andere klas als je iets naar meerdere
klassen tegelijk wilt sturen
Schrijf je bericht en voeg eventueel een bestand of link toe via de
opties onder het zoekveld
Klik op ‘Post’ om je bericht naar de klas(sen) te sturen









Klik op ‘Opdracht’
Geef de opdracht voor jouw leerlingen een titel, een opdracht-
omschrijving en eventueel een deadline. Klik op ‘Verzenden’
Leerlingen zien in hun account nu de opdracht verschijnen en kunnen
op ‘Dien in’ klikken om hun werk in te leveren
Leerlingen kunnen zo bestanden, linkjes of alleen tekst bij jou inleveren
In jouw account zie je hoeveel leerlingen hun werk hebben ingeleverd











Klik op ‘Toets’ en dan op ‘Maak een Toets’
Kies bij ‘Type’ het soort vraag dat je wilt stellen en vervolgens op
‘Voeg eerste vraag toe’
Vul vraag en antwoorden in en klik op ‘+’ om een vraag toe te voegen
Kies bij ‘Type’ weer het soort vraag dat je wilt toevoegen en bepaal
daarnaast hoeveel punten een goed antwoord waard is
Ben je klaar, vul dan bovenaan de titel en de tijdslimiet in en klik op
‘Klaar’. Kies nu een deadline voor de toets en klik op ‘Verzenden’
De leerling krijgt nu de toets te zien













Een centrale werkplek
voor jou en je leerlingen

 Account

Berichten sturen

Via een ‘Poll’ kun je snel een korte (anonieme) vraag aan een klas stellen
Klik op ‘Poll’ en vul je vraag en de mogelijke antwoorden in
Klik op ‘Verzenden’
Leerlingen kunnen nu direct hun antwoord geven
In jouw account zie je welk percentage van de leerlingen op een bepaald
antwoord gestemd heeft











Poll afnemen

Opdracht geven

Klik op ‘Create a class’ en bepaal de naam van een klas waarmee je 
zaken wilt gaan delen, bijvoorbeeld ‘Havo 3 Frans’
Kies een ‘Grade’ en een ‘Subject area’ en klik op ‘Creëer’
Je kunt nu direct leerlingen uitnodigen; dit slaan we hier nog even over
Links zie je de klas staan die je hebt aangemaakt. Wil je binnen een klas 
nog een aparte groep aanmaken, klik dan op ‘Maak een Kleine Groep’ en 
geef de groep een naam









Klas aanmaken

Voortgang bekijken

Klik op de naam van je klas en dan rechts op ‘Invite People’
Je ziet nu verschillende opties om leerlingen toe te voegen aan een 
klas. Klik onderaan op ‘Share link with students and teachers’
De link is gekopieerd en kun je nu delen met je leerlingen. Zodra zij 
op de link klikken, kunnen zij een account aanmaken en zich bij jouw 
klas aanmelden
Meldt een leerling zich aan, dan zie je naast ‘Members’ het menu 
‘Join Requests’. Klik hierop en 
daarna op ‘Approve’ om de
leerling toe te laten









Leerlingen toevoegen

Klik op ‘Ingediend’ om het werk van de leerlingen te bekijken en te beoordelen
(het belletje rechtsboven geeft ook aan of er nieuw werk is ingeleverd)
Je ziet nu alle leerlingen die werk hebben ingeleverd. Door op een
leerling te klikken, kun je deze direct een cijfer geven voor het werk
Wil je het ingeleverde werk zelf bekijken en een leerling feedback
geven, dan klik je links op een specifieke leerling
Klik op ‘Download’ om het werk te downloaden, 
of schrijf direct een bericht aan de leerling en
klik op ‘Commentaar toevoegen’









Beoordelen

EDMODO GEBRUIKEN

Toetsen



 Ben je in de vele functies van Edmodo even 
de weg kwijt geraakt, klik dan linksboven op 
het ‘Home’ icoontje. Zo kom je altijd weer 
terug op je dashboard, zodat je vanaf daar 
weer je weg kunt vervolgen.

GOUDEN TIPS HOE VERDER

MINDER GESCHIKT VOOR





Offline werken: een internetverbinding is 
noodzakelijk om met Edmodo te kunnen 
werken. 

Edmodo is een platform dat veel kan, maar 
daarmee ook relatief veel functies heeft. Dit 
maakt Edmodo tot een platform waar je 
bewust voor moet kiezen, het is niet een 
‘kleine’ app die je er af en toe even bij pakt.

RESULTAAT

 Via de knop ‘Bibliotheek’ vind je een handig 
overzicht van alle opdrachten, toetsen en 
documenten die je binnen jouw groepen 
aangemaakt of gebruikt hebt. Zo kun je 
bijvoorbeeld snel een opdracht uit een vorig 
schooljaar weer hergebruiken.

Voor jou:
 Een manier om voor verschillende klassen 

alle opdrachten, toetsen, communicatie, 
documentatie en voortgang van leerlingen 
centraal en papierloos te organiseren.

Voor de leerlingen:
 Een handig platform waarop leerlingen via 

notificaties en deadlines duidelijk zien welke 
opdrachten en toetsen zij moeten maken of 
al hebben gemaakt. Daarnaast kunnen zij via 
Edmodo digitaal zowel met hun docenten als 
met hun medeleerlingen communiceren.







Het gebruik van Edmodo is gratis. Edmodo 
biedt daarnaast via hun online winkel 
(https://spotlight.edmodo.com/) allerlei extra 
(deels betaalde) functionaliteiten aan. 

Je kunt via https://www.edmodo.com/topics 
ook andere groepen op Edmodo volgen!         
Veel groepen delen openbaar hun informatie 
en er zijn groepen over ieder denkbaar 
onderwerp. Zo kun je vakgroepen volgen, of 
kijken welke groepen over bijvoorbeeld jouw 
hobby informatie delen.

Laat collega-docenten van jouw school zich 
ook op Edmodo aanmelden, zodat je ook 
opdrachten en toetsen van elkaar kunt 
gebruiken!


