
VALUASCOLLEGE, MÉÉR 

….. DAN EEN SCHOOL 

Hoe te “Muiswerken”. 



Inloggen via de site 

• www.valuascollege.nl 

• Kies in het snelmenu “Muiswerk” 

 

http://www.valuascollege.nl/


Inloggen op Muiswerk online 

• Persoonscode is je leerling nummer 

• Wachtwoord is je geboortedatum zonder 

voorloopnullen. 

Bijv. 12-05-2000 wordt 1252000 

en    07-10-1999 wordt 7101999 

 



Vak kiezen 

• Kies Nederlands of Rekenen en Wiskunde 

• Zorg dat het vinkje bij ‘oefenprotocol UIT’ 

niet is aangevinkt 

 

 



Module kiezen 

• Kies de module waarin je gaat werken 

 

 

 



Maak de “Wat weet je al?” 



Maak de “Wat weet je al?” 

Als je voor “Wat weet je al?” kiest, krijg je 

altijd een testje. Muiswerk kijkt dan welke 

stof je al beheerst van deze module en 

welke niet. 



Maak de “Wat weet je al?” 

Als je het heel goed maakt krijg je geen 

oefeningen van deze module en mag je 

verder met een andere module of met een 

hoger niveau (Z2 is hoger dan Z1) 



Maak de “Wat weet je al?” 

Je kunt pas aan een niveau hoger beginnen 

(bijv. Z2) als je van het lagere niveau (Z1) 

alle oefeningen af hebt en de “Wat weet je 

al?” voldoende afgesloten hebt. 



Maak de “Wat weet je al?” 

Als je bij de test wat vragen niet wist of fout 

hebt beantwoord, dan krijg je van Muiswerk 

oefeningen voor deze module. 

Deze kun je dan maken door op 

“Jouw oefeningen” te klikken 



“Jouw oefeningen” 

Als je alle oefeningen hebt gemaakt en hier 

bijna geen fouten meer in maakt, kun je 

opnieuw de “Wat weet je al?” maken. 



“Jouw oefeningen” 

Als je deze test goed maakt, kun je verder 

met een andere module of in een hoger 

niveau. Als je nog steeds te veel fouten 

maakt, krijg je opnieuw oefeningen. 



“Jouw oefeningen” 

Als je voor de 3e keer “Wat weet je al?” van 

dezelfde module en niveau niet goed hebt 

gemaakt, ga dan naar je docent en vraag 

uitleg/hulp! 



Advies 

“Wat weet je al?” kun je alleen op school 
maken! 

• Zorg er dus voor dat je altijd 2 “Wat weet 
je al?” voor Nederlands en 2 “Wat weet je 
al?” voor Rekenen en Wiskunde op school 
hebt gemaakt. 
Dan kun je thuis verder met “Jouw 
oefeningen” 



Advies 

Ben je thuis en heb je geen “Jouw 

oefeningen” meer? 

• Maak dan op school weer 2 nieuwe “Wat 

weet je al?” voor Nederlands en voor 

Rekenen en Wiskunde. 



Opties 

• Als je een andere module wilt doen kies je 

voor “Ander bestand” 

• Als je jouw resultaten wilt bekijken kies je 

voor “Resultaten” 

• Als je een woord niet begrijpt kun je 

“woordenboek” gebruiken om dit woord op 

te zoeken 

 



Hoe vaak en hoe lang moet ik 

werken met Muiswerk? 

Je werkt iedere week buiten de lessen: 

• Een half uur aan Nederlands 

• Een half uur aan Rekenen en Wiskunde 

 

Hiermee denken wij dat je straks je 

rekentoets en je examen Nederlands dan 

ook gaat halen. 



Je hele schoolcarrière werken? 

Wij willen dat alle leerlingen uit de 

brugklassen en in de tweede klassen met 

Muiswerk werken. Je hebt dus 2 jaar om op 

niveau te komen en te blijven. 

 



Je hele schoolcarrière werken? 

Denk maar aan je sport/hobby. Je moet 

ermee bezig blijven anders word je er 

minder goed in! Dat is ook zo met Taal en 

Rekenen  

 



Veel succes en plezier! 

We wensen je veel succes met Muiswerk! 


