Aan de slag met Learnbeat
Activatiecode

Wanneer je digitaal materiaal van Codename Future bestelt, krijg je een activatiecode
opgestuurd via e-mail. Deze activatiecode heb je nodig om het materiaal te kunnen activeren.
De code vul je in wanneer jouw docent je heeft toegevoegd aan de juiste klas.
Uitgenodigd worden

Jouw docent voegt je toe aan de juiste klas.
Je krijgt hiervoor een uitnodiging. Hoe je deze uitnodiging krijgt, hangt af van je docent. Dit
zijn de verschillende manieren waarop je uitgenodigd kunt worden:
-

Via e-mail
Via een linkje
Met een klascode

Inloggen met een linkje

Wanneer je docent een linkje met je deelt, kun je deze link openen.
Na het openen van de link krijg je twee keuzes:
1. Een account aanmaken;
2. Inloggen met je bestaande account.
Inloggen met een klascode

Wanneer je de klascode hebt ontvangen, is het tijd om in te loggen.
Dit doe je via https://inloggen.learnbeat.nl.
In de rechter bovenhoek zie je dit knopje:
Wanneer je hier klikt, kun je de klascode invoeren.
Hierna kun je verder gaan met het aanmaken
van jouw account. Heb je al een account aangemaakt?
Dan kun je inloggen met je bestaande account.

Heb je vorig jaar al gewerkt met Learnbeat? Dan kun je inloggen met je oude account!
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De navigatiebalk

Je kan op verschillende manieren direct aan de slag met Learnbeat. Na inloggen kom je
terecht op het beginscherm. Je kan hier opnieuw terecht komen door linksboven op het
huisje te klikken. Op het beginscherm zie je je vakken overzichtelijk en kan je ook gelijk
doorklikken naar een bepaalde les. Naast je vakken kan je linksboven in het beginscherm ook
eventuele nieuwsberichten vinden.

Het kruimelpad

Naast de algemene menubalk links in het scherm, is er ook nog een menubalk per vak. Dit
wordt het kruimelpad genoemd. Met behulp van het kruimelpad wissel je gemakkelijk tussen
de hoofdstukken, paragrafen, activiteiten en resultaten.
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