Handleiding webapplicatie
versie thuis

Algemeen
Open de applicatie vanuit elke browser en op eender welk type toestel door invoer van het webadres
'web.calcupal.be'.
Het programma is een digitaal instrument dat als basis dient voor efficiënt trainen en remediëren. Dit
instrument test en oefent op digitale wijze de eenvoudige rekenopgaven die de meeste volwassenen via
geheugenstrategieën oplossen en dus niet meer uitrekenen. Van alle aangeboden rekenopgaven worden de
ingegeven oplossingen telkens gemeten op accuraatheid en oplossingstijd. Op basis van deze metingen
worden resultatenschema’s en oefenreeksen op maat gemaakt en kan efficiënt geremedieerd worden. Het
programma is niet alleen, maar ook ontwikkeld voor mensen met leerproblemen, dyslexie, ADHD, dyscalculie
en ASS. Van hen is geweten dat zij problemen kunnen hebben bij het automatiseren van de rekenfeiten.
Bij het ontwerpen van de webapplicatie werd rekening gehouden met het kind met problemen (sobere layout met verdoken functieknoppen, blauwe vorderingsstrook en rode en groene feedbacksignalen). De
observator kan bijkomende informatie verzamelen over aandachtsfuncties en aanpakgedrag. Op elk moment
kan gepauzeerd, gestopt en verder gewerkt worden.
We bieden oefenvormen aan die in wetenschappelijk onderzoek hun effectiviteit bewezen hebben. De
oefenreeksen worden bij herneming bovendien telkens in een andere volgorde aangeboden. Hierdoor is het
softwareprogramma ook geschikt om herhaaldelijk en zelfstandig te oefenen.
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Login scherm
Inloggen
Uw login bestaat uit een e-mail adres en paswoord. Dit zijn het e-mail adres en paswoord dat je opgaf
tijdens de registratie.
Wanneer je het vakje 'Onthoud' aanvinkt , dan hoef je bij de volgende login je e-mail en paswoord niet
opnieuw in te geven.

Aanpassen login, wachtwoord en naam aanpassen
Je kunt je voornaam, naam, e-mail (=login) en paswoord aanpassen in 'Mijn Profiel', dat je vindt onder het
login symbool.

Wachtwoord vergeten
Mocht het zijn dat je je wachtwoord vergeten bent, dan is het mogelijk om zelf jouw wachtwoord te
resetten.
In het inlogscherm klik je op 'Wachtwoord vergeten'. Er wordt een mailtje verstuurd naar het e-mail adres
dat in het login veld staat. Vanuit deze mail kun je het wachtwoord opnieuw instellen.
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Dashboard

De pagina
'Dashboard' is de openingspagina en geeft je een overzicht van je recente activiteit. Je krijgt volgende zaken
te zien:
- De laatst aangemaakte kinderen. Van hieruit kun je een nieuwe test starten.
- Een overzicht van de meest recente testen en oefeningen die je ook in detail kunt bekijken.
- Twee grafieken met het aantal gemaakte testen en oefeningen in de laatste maand.

Mijn Kinderen
Op deze pagina vind je de aangemaakte en aan jou gekoppelde kinderen met hun unieke ID, hun vaardigheid
en aantal testen. Je kunt van hieruit het kind verwijderen. Hiermee verwijder je ook alle testen en
oefeningen van het kind.
Door op de naam van het kind te klikken, open je het Kind Profiel.

In eerste instantie zie je een ‘Algemeen’ overzicht van de testen gemaakt door dit kind en de gekoppelde
begeleiders.
Klik vervolgens op ‘Profiel’ en je ziet de persoonlijke data van het kind. Je kunt die hier ook aanpassen
(bijvoorbeeld bij overgang van beginner naar gevorderd) of het kind verwijderen.
'Leercurves' toont de gemaakte vorderingen per type test.
‘Rapport’ lijst de resultaten voor de rekenfeitenkennis op en maakt onderscheid volgens het instellingsniveau
van het kind.
Vanuit elke pagina met kindgegevens kun je doorschakelen naar het volgend of vorig kind. Dit doe je via de
namen naast de pijltjes.
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Aanmaken
Je kunt, als begeleider, kinderen aanmaken of toevoegen via de pagina ‘mijn kinderen ’.
Daar klik je op de knop "+ NIEUW" en vul je vervolgens de gegevens van het kind in.
De verplichte velden zijn : Voornaam, Familienaam, Geslacht en Vaardigheid.
Kinderen uit de eerste drie leerjaren of die extra tijd nodig hebben om de bewerking te lezen en in te geven,
stel je in als 'beginner'. Oudere kinderen en volwassenen worden als 'gevorderd' ingesteld.
Je kunt maximaal 3 kinderen aanmaken.

Testen
Je krijgt een overzicht van de testen gemaakt door de kinderen waarvan je begeleider bent.
Iedere test heeft een eigen vierlettercode. Deze code heb je nodig om het kind via de publieke toegang te
laten werken.
Je kunt de gegevens filteren op naam, datum en type.

Nieuwe test
Je kunt vanop diverse plaatsen een nieuwe test beginnen. Dit kan vanaf de 'Dashboard' pagina, 'Mijn
Kinderen ' pagina of de 'Profiel' pagina van het kind.
1) Klik op
2) Kies een type test

Je kunt kiezen uit volgende testen en deeltesten:
Splitsen
(1…5)
(6…10)
Kies zelf

Splitsen: alle getallen tot en met 10
Splitsen: getallen tot en met 5
Splitsen: getallen van 6 tot en met 10
Splitsen: selecteer de getallen die je in de test wenst

E + E <= 10
E + E <= 5

Optellen: eenheden + eenheden met resultaten kleiner of gelijk aan 10
Optellen: eenheden + eenheden met resultaten kleiner of gelijk aan 5
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+0 … +4
+5 … +9

Optellen: eenheden + eenheden tot en met 4 met resultaten kleiner of gelijk aan 10
Optellen: eenheden + eenheden van 5 tot en met 9 met resultaten kleiner of gelijk aan 10

TE + E <= 20

Optellen: tiental en eenheden + eenheden met resultaten kleiner of gelijk aan 20

E + E > 10

Optellen: eenheden + eenheden met resultaten groter dan 10

E - E >= 0
E - E >= 5
-1 … -4
-5 … -10

Aftrekken: eenheden - eenheden met resultaten groter of gelijk aan 0
Aftrekken: eenheden - eenheden met resultaten kleiner of gelijk aan 5
Aftrekken: eenheden - eenheden tot en met 4 met resultaten kleiner of gelijk aan 10
Aftrekken: eenheden - eenheden van 5 tot en met 10 met resultaten groter of gelijk aan 0

TE - E >= 10

Aftrekken: tiental en eenheden - eenheden met resultaten groter of gelijk aan 10

TE - E < 10

Aftrekken: tiental en eenheden - eenheden met resultaten kleiner dan 10

Maaltafels
(1…5)
(6…10)
Kies tafels

Vermenigvuldigen: alle tafels tot en met 10
Vermenigvuldigen: tafels tot en met 5
Vermenigvuldigen: tafels van 6 tot en met 10
Vermenigvuldigen: selecteer de tafels die je in de test wenst

Deeltafels
(1…5)
(6…10)
Kies tafels

Delen: alle tafels tot en met 10
Delen: tafels tot en met 5
Delen: tafels van 6 tot en met 10
Delen: selecteer de tafels die je in de test wenst

Hou bij het kiezen van de testen bovenstaande volgorde aan.
Ga pas over naar een volgende test wanneer de huidige test na regelmatig oefenen een voldoende aantal
rekenfeiten heeft (93 %).
3) je kunt de test onmiddellijk of later maken. Om ze onmiddellijk te maken druk je op de knop 'START'.

Maak de test en let er op dat de gebruiker correct ingesteld staat op 'Beginner' of 'Gevorderd'.
De blauwe indicatiebalk geeft een idee hoelang de test nog zal duren.
Je krijgt direct feedback of het resultaat juist of fout is.

Na afloop van de test krijg je het resultaat in een matrix.
De linkse verticale kolom is de eerste factor of term van de bewerking.
De rij bovenaan stelt de tweede factor of term voor.
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In de kruising vind je het resultaat en het aantal seconden dat nodig was om in te vullen.
Bij een fout resultaat zie je ook de ingevulde fout.

4) Je kunt de test ook later of op een ander toestel laten maken.

Dit kan via de pagina ‘Testen’. Daar staat de recent aangemaakte test bovenaan. Klik op het vergrootglas om
de test te zien en klik vervolgens op 'WERK AF'.

OF
Laat de test uitvoeren via de publieke login ('START TEST / OEFENING') op een andere computer. De
gevraagde test code is de vierlettercode die je vindt op de pagina 'Testen' in de kolom 'Code'.
Via de publieke login kan het kind, binnen én buiten de locatie met een licentie, zowel een test uitvoeren als
oefenen op een test.
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Details tonen
Er wordt gestreefd naar een sobere lay-out met een minimum aan elementen die het kind kunnen afleiden
van de eigenlijke te maken test. Wil je toch meer info zien tijdens de test, dan kan dit met de knop "Details".

Extra informatie en extra knoppen zijn nu beschikbaar.

Bij het selecteren van "PAUZEREN", wordt de tijd van de huidige bewerking gestopt en verdwijnt de opgave.
De tekst van de knop verandert in "DOORGAAN". Wanneer je hierop klikt, wordt de tijd op 0 gezet, begint ze
terug te lopen en verschijnt de opgave van vóór het pauzeren opnieuw. je kunt nu de test verderzetten.
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Verwijderen
Je kunt testen op diverse manieren verwijderen.
Op de pagina met de resultatenmatrix vind je het vuilbaksymbooltje. Hiermee verwijder je de huidige test.
Samen met de test worden ook de oefeningen die op deze test gemaakt zijn verwijderd.
Ook in de persoonlijke profiel pagina met het overzicht van de testen voor het geselecteerde kind, kun je
testen één per één verwijderen door op het vuilbaksymbooltje te klikken.
Wil je meerdere testen tegelijk verwijderen? Ga dan naar de pagina Testen Overzicht.
Verwijder alle testen door het vakje onder 'Naam' aan te vinken of maak een selectie van de testen die je wilt
verwijderen. Klik vervolgens op de knop ‘Verwijder geselecteerde testen’.

Algemene testgegevens bekijken en oplijsten
Via 'Testen' kom je in het Testen Overzicht. Hier staan alle testen opgelijst met de meest recente bovenaan.
Je vindt er informatie over het het type test, codes, aantal en percentage rekenfeiten,... . Je herschikt de lijst
door een selectie van testen aan te vinken of de filters te gebruiken.
Door vervolgens te klikken op 'Export naar Excel', wordt een bestandje gemaakt dat automatisch bewaard
wordt in de lokale downloadmap van je computer. Dit bestand kun je nu ook afdrukken of doorsturen.

Oefenen
Een oefening start je steeds vanuit een bepaald testresultaat van het kind. Deze vind je via de pagina’s
‘Dashboard’, ‘Testen’ of via 'Cliënt Profiel'. Klik op het vergrootglas om het 'Test Overzicht' te zien.
Je laat het kind een tijdlang oefenen op basis van dit testresultaat. Daarna test je het kind opnieuw met
hetzelfde type test. Wanneer een test 93% rekenfeiten geeft, kleurt dit resultaat lichtgroen en ga je over
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naar een volgende type test. Liggen de resultaten lager, dan oefen je verder op hetzelfde type bewerkingen,
maar nu op basis van de nieuwe gemaakte test.
De vooruitgang van het oefenen volg je rechts onder op de ‘Test Overzicht’ pagina.

Er worden 3 oefenvormen aangeboden.
- Traditioneel oefenen: Dit is de basisoefenvorm. Traditionele oefeningen komen in de realiteit en in
handboeken het vaakst voor ( bijvoorbeeld: 4+3 = ... ).
Informatie opdiepen wordt vergemakkelijkt wanneer die onder dezelfde condities opgeslagen werd.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat met dit type oefening aanzienlijke leerwinst behaald wordt.
Het kind kan het antwoord controleren en corrigeren voor het ingeven. Wordt alsnog een fout
antwoord ingegeven, dan verschijnt het correcte antwoord en krijgt het kind de tijd om deze in te
prenten. Hiermee voorkomen we het opslaan van fouten in het langetermijngeheugen.
- Oefenen met keuze: Dit is de snelste oefenvorm. Je krijgt een oefensessie met twee keuzeantwoorden. Eén is het juiste, het andere is de fout uit de test of een veel voorkomende fout bij dit
type bewerking. Je dient enkel op een antwoord te klikken en krijgt onmiddellijk feedback over de
juistheid ervan. Bij fouten verschijnt het correcte antwoord en krijgt het kind de tijd om deze in te
prenten.
'Oefenen met keuze' gebruiken we om sneller te oefenen wanneer nagenoeg geen fouten meer
gemaakt worden. Deze oefenvorm is vooral geschikt om te werken op smart Phone, tablet of digitaal
bord omdat je geen toetsenbord gebruikt.
- Oefenen met modeling: Deze oefenvorm is vooral geschikt voor kinderen waarbij het
automatiseren niet verder evolueert en kinderen met dyscalculie.
De opgaven worden aangeboden en opnieuw aangeboden tot het correcte antwoord binnen de
modeltijd gegeven wordt. Wordt de modeltijd overschreden of een fout antwoord ingegeven, dan
verschijnt het correcte antwoord. De modeltijd hangt af van de antwoordtijd in de gekoppelde test,
met een maximum van 10 seconden bij beginners en 5 seconden bij gevorderden.
Onderzoek toont aan dat oefeningen die componenten van dril en modeling bevatten, het meest
renderen bij kinderen met dyscalculie. Zij automatiseren namelijk moeilijk. Modelleren heeft drie
stappen: een koppeling tussen een antwoord en een opgave (dat is het model) observeren, dat
nadoen én tot een nieuw resultaat komen. Het gedrag en niet zozeer de cognitie of het bewustzijn
staat hierbij centraal.
Je vindt de paarse vakjes ‘model’ dan ook enkel in de resultatenschema's van 'Oefenen met
modeling'. Ze tonen je bij welke bewerkingen het kind nood had aan een model.
Wil je efficiënter remediëren?
Maak gebruik van de poster ''Opvolgen en coachen' om de resultaten te leren interpreteren. Je vindt deze op
www.calcupal.be, op de pagina ‘Rekenfeiten’ .
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Hoe gratis oefenen?
Omdat frequent oefenen de beste resultaten geeft, voorziet Calcupal publieke toegang aan de kinderen die
in jouw bestand opgenomen zijn. Om het kind te laten werken op een andere computer, laptop, tablet of op
een andere locatie, geef je de test code mee die je vindt in het overzicht van de testen of bij de test zelf.
Wanneer het kind nu surft naar 'web.calcupal.be' dan kan het, zonder in te loggen, werken door op 'START
TEST/OEFENING' te klikken en dan de test code in te voeren en desgewenst een oefenvorm te kiezen.

Oefenblad
Calcupal voorziet ook de mogelijkheid om kinderen te laten oefenen op papier. De probleembewerkingen
worden dan ook eens op een andere manier verwerkt.
In het 'Test Overzicht' vind je de functionaliteit 'oefenblad'. Daarnaast staat een pijltje waarmee je de
mogelijkheid opent om de oefeningen te herhalen.
Je krijgt vervolgens een blad in Excel met daarop enkel de bewerkingen die nog geen rekenfeit zijn en een
invulvakje. De oefeningen worden telkens in een andere volgorde herhaald.
Doordat het blad in Excel gemaakt wordt, krijg je als begeleider nog de mogelijkheid om zaken aan te
passen, de bewerkingen meerdere keren te kopiëren of cijfers groter of kleiner te maken.
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Leercurves
Wat is de effectiviteit van jouw aanpak van de rekenfeiten training? Op de leercurves kunnen leerdoelen en tempo in een oogopslag afgelezen worden. Je kunt evalueren of de oefenvorm en -frequentie effectief waren
of aangepast moeten worden.

Waar vind je het ?
Op de profielpagina van het kind vind je de selectie "Leercurves".

Hoe werkt het ?
Per type bewerkingen kun je de evolutie van het kind volgen. De leercurves beschrijven de mate van succes
tijdens het leren in de tijd. Op de horizontale as lees je de verstreken tijd en op de verticale as het aantal
rekenfeiten. Hoe steiler de curve, hoe efficiënter het leren.
Selecteer een type test en je krijgt een overzicht van de afgewerkte testen binnen die reeks. Hoe meer
testen, hoe betrouwbaarder de curve. Uitschieters en toevalligheden worden dan gecorrigeerd.
Beweeg de muis over de punten in de grafiek en je ziet, per test, het aantal rekenfeiten en hoeveel
oefeningen er gemaakt zijn.
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Ontdek hoe je het maximum uit de rekenfeitentool haalt. Stel de oefenfrequentie bij wanneer de leercurve
afvlakt. Als een kind de rekenfeiten onvoldoende verwerft ondanks remediëring en veelvuldig oefenen, is er
sprake van resistentie. Probeer dan via 'oefenen met modeling' het leerproces terug op gang te brengen.
Zie je een negatieve curve, dan is er sprake van vergeten. Bij de ene cliënt verloopt het vergeten anders dan
bij de andere. Op gespreide momenten de rekenfeiten opfrissen, voorkomt het wegzakken van de kennis. Zie
ook de vergeetcurve van Ebbinghaus.

Rapport
Hoe ver staat je kind in de rekenfeiten training? Per vaardigheidsniveau en per bewerkingenreeks krijg je een
overzicht van het maximum percentage rekenfeiten dat bij hem of haar vastgesteld werd. Volledig
verworven reeksen kleuren lichtgroen op het rapport (minstens 93% rekenfeiten). In een oogopslag lees je af
of je kunt overgaan naar een volgende testreeks.

Waar vind je het?
Op de profielpagina van het kind vind je de selectie "Rapport".
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Hoe werkt het ?
Het rapport lijst de resultaten voor de rekenfeitenkennis op en maakt onderscheid volgens het
instellingsniveau van het kind. De metingen met 5 seconden oplossingstijd vind je in de lijst ‘Gevorderd’. De
metingen met 3 seconden oplossingstijd vind je in de lijst ‘Beginner’. Het rapport staat standaard ingesteld
op het niveau waarop je kind werkt. Door bovenaan op de witte knop te drukken krijg je de lijst van het
ander instellingsniveau te zien. Je kunt het rapport ook exporteren naar Excel.
Per type bewerkingen kun je de vooruitgang van je kind volgen. Het rapport toont het maximum prerectage
en aantal rekenfeiten behaald per reeks. Je kunt ook aflezen volgens welk vaardigheidsniveau en op welke
datum dit was. Beweeg de muis over de vierlettercode in de tabel en je vindt de link naar de betreffende
test. Daar kun je de details van de test nader bekijken.
De rekenkundige reeksen worden per bewerking en volgens moeilijkheidsgraad opgelijst. Hoe hoger het
percentage rekenfeiten, hoe beter de reeks geautomatiseerd is. Reeksen waarvan vastgesteld werd dat die
binnen de vooropgestelde tijdslimiet opgelost werden kleuren lichtgroen. Je kunt daarop beslissen om een
volgende reeks te testen of het instellingsniveau aan te passen.
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Begeleiders koppelen
Op de overzichtspagina van jouw kinderen zie je vóór de naam van ieder kind een icoontje staan.
Dit geeft aan of dit kind aan één of meerdere begeleiders verbonden is.

Verbonden met één begeleider

Verbonden met meerdere begeleiders waaronder externen.
Elke kind heeft minstens één begeleider. Bij het aanmaken van een kind ben jij automatisch begeleider en
kan het kind op jouw account werken.
Werkt je kind ook op school of bij de therapeut met Calcupal, dan kunnen die inspanningen gebundeld
worden. Hiervoor koppel je je kind aan de verschillende begeleiders. Elke gekoppelde begeleider krijgt
vervolgens het kind met al zijn testen en oefeningen te zien.
Op de 'Profiel' pagina van je kind zie je welke begeleiders gekoppeld zijn. Door op de rode knop naast een
naam te drukken ontkoppel je die begeleider.

Wens je een andere begeleider te koppelen, vraag dan eerst om zijn of haar Calcupal login e-mailadres.
Druk vervolgens op de knop "+ KOPPELEN" en vul in het nieuwe venster het verkregen Calcupal login emailadres in. Indien de begeleider gekend is in onze database, verschijnt zijn naam en kun je op de knop
'KOPPELEN' drukken.
Die begeleider wordt vervolgens van de koppeling op de hoogte gebracht via zijn notificaties.

Notificaties
Notificaties zorgen ervoor dat je een seintje krijgt wanneer een test of oefening die je liet maken, afgewerkt
is, maar ook als jouw account aan een kind gekoppeld werd.
Als er nieuws te melden valt, dan zie je dit aan de rode cirkel die boven het belletje verschijnt met daarin het
aantal ongelezen meldingen. Eenmaal je de lijst opent, wordt alles gemarkeerd als gelezen.
Klik op de melding om rechtstreeks naar de test, oefening of het gekoppelde kind te gaan.
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Statistieken

Op de pagina ‘Statistieken’ zie je hoe je de applicatie gebruikt. Hoeveel testen, oefeningen en kinderen staan
er momenteel opgeslagen? Wat gebeurde in de voorbije periode?

Start to Calcupal
De Calcupal webapplicatie test en oefent rekenfeiten op maat van het kind.
Maar, hoe begin je er aan? We helpen je op weg met enkele eenvoudige stappen.
1. Stel in of het kind beginner (extra lees- en invultijd) of gevorderd is.
2. Laat het kind een test uitvoeren (begin met de eenvoudigste test).
3. Oefen nu op deze test tot alle bewerkingen rekenfeiten zijn (kies een geschikte oefenvorm).
4. Test het kind opnieuw en ga pas over naar een volgende test wanneer de score lichtgroen kleurt
(minstens 93 % rekenfeiten).

1. Stel in of het kind beginner of gevorderd is.
Zowel kinderen als volwassenen hebben maar 2 milliseconden nodig om een rekenfeit op te roepen.
Er moet echter nog extra tijd voorzien worden om de bewerking te lezen en het antwoord in te vullen.
Wanneer we als vaardigheid 'beginner' selecteren, dan krijgt het kind 5 seconden oplossingstijd. Een kind dat
vaardiger is met de computer stel je in als 'gevorderd'. Dit betekent dat het kind tot 3 seconden krijgt om de
bewerking te lezen en het antwoord in te vullen .
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Over het algemeen mag de vaardigheid op 'Gevorderd' ingesteld worden vanaf het derde leerjaar. Dit kan
uiteraard individueel anders zijn voor elk kind. Je kunt je hiervoor het best baseren op de lichtgroene vakjes
van het resultatenrooster. Wanneer de meeste tijden erin 3 seconden of minder bedragen, stel je het kind
als 'gevorderd' in.
De vaardigheid aanpassen, gebeurt in de persoonlijke data van het kind. Klik op de naam van het kind en
selecteer daarna 'Profiel'. Nu kun je de vaardigheid aanpassen van 'beginner' naar 'gevorderd'. Bij het
aanmaken van een cliënt staat de vaardigheid standaard op 'beginner'.

2. Laat het kind een test uitvoeren.
Begin met de eenvoudigste test.
Voor de operatie 'optellen' begin je met E+E<=10, dan TE+E<=20 en daarna E+E>10.
Ook voor het aftrekken begin je met de eenvoudigste test (E-E>=0,....).

Begin geen nieuw type test vooraleer de rekenkundige reeks na een tijdlang
oefenen en bij het hertesten een lichtgroen resultaat geeft (minstens 93 %
rekenfeiten).

3. Oefen op deze test tot alle bewerkingen rekenfeiten zijn.
Nu het kind getest is en de problemen in kaart gebracht zijn, kan het kind specifiek oefenen op zijn of haar
problemen.
Er zijn 3 oefenvormen:
- Traditioneel oefenen: Deze oefenvorm is gebaseerd op de fout opgeloste bewerkingen en de bewerkingen
die niet binnen de tijdslimiet opgelost werden. Je herkent de lay-out van tijdens de test.
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- Oefenen met keuze: Je krijgt een oefensessie met twee keuze-antwoorden. Eén antwoord is het juiste, het
andere is het fout gegeven antwoord uit de test of een 'beredeneerd' foutief antwoord. Het kind dient enkel
op een antwoord te klikken.
- Oefenen met modeling: Deze oefenvorm is vooral geschikt voor kinderen waar het automatiseren niet
verder evolueert en kinderen met dyscalculie.

4. Test het kind opnieuw.
Wanneer je na enige tijd oefenen een opvallende evolutie vaststelt, hertest je het kind. Indien het voor deze
test nu 93 % rekenfeiten behaalt of meer, dan kleurt dit resultaat lichtgroen. Dit betekent dat er kan
overgegaan worden naar een nieuwe rekenkundige reeks.

Handleiding
De handleiding raadpleeg je vanuit het programma. Hover hiervoor over je login-symbool. Navigeer handig
door op een titel in de inhoudsopgave te klikken. Via Ctrl +F zoek je eventueel op specifieke woorden.

De handleiding kan ook altijd geraadpleegd worden via de website www.calcupal.be op de pagina
‘Webapplicatie’.

Licenties
Aanvragen
Je kunt het programma veertien dagen gratis uitproberen.
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Ga vanop de locatie waarvoor je een licentie aanvraagt naar het login scherm op het webadres
web.calcupal.be en klik op 'PROBEER NU 14 DAGEN'.

Bij de registratie kies je voor het type gebruiker 'Ouder'.
Via bovenstaand login scherm kun je op elk moment, dus ook tijdens of na de proefperiode, een vaste
licentie aanvragen via 'VRAAG EEN LICENTIE AAN' .
Nu kun je het aantal begeleiders kiezen.
In een thuis-versie is het aantal kinderen beperkt tot drie en begeleiders tot één.
LET OP: één licentie per fysieke locatie ! Wil je het volledige programma gebruiken op een andere locatie,
dan heb je daarvoor een extra licentie nodig.
Om te oefenen is geen licentie nodig en kan dus vanop elke locatie gewerkt worden: zie 'Gratis oefenen'.

Verlengen
Je kunt de licentie op gelijk welk ogenblik verlengen. De nieuwe licentieperiode begint pas te lopen na de
vervaldag van de huidige licentie.
Ga naar het login scherm op het webadres web.calcupal.be en klik op 'KOOP EEN LICENTIE'.

Een licentie verlengen kan ook als je ingelogd bent. Dan ga je naar je login symbool en selecteer je 'Beheer
team account'.
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Klik op de knop

Schenken
Ben je een enthousiaste gebruiker van Calcupal en laat je dat graag weten?
Word dan één van onze ambassadeurs! We bieden je de kans om gratis licenties van één maand weg te
schenken aan bevriende ouders, scholen of therapeuten.

Onder jouw profiel symbool klik je op 'Schenk een licentie'.
Vul vervolgens het e-mail adres, voornaam en naam van de begunstigde in. Klik op 'Verstuur'.
De geadresseerde krijgt een e-mail met uitleg en een link. Na registratie via deze link wordt de licentie voor
één maand geactiveerd.
Je kunt opvolgen of je geschenk verzilverd werd.
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Telkens een stapje dichter bij efficiënt remediëren...
Meer info vind je op www.calcupal.be.
Voor leuke rekenweetjes word je best fan op facebook.

web.calcupal.be

Rudi Clybouw - Tilde Brackx
Alfons Vanheestraat 42
8470 Moere-Gistel
0496 77 78 92
059 27 53 70
contact@calcupal.be
www.calcupal.be
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