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De workshopleiders van Team Talento

Team Talento

“Ons team en jullie team … 
Samen op zoek naar het talent 

van de leerlingen!”

Samen met jou op zoek naar het talent van 
jouw leerlingen

Vakmensen
Goede vakmensen zijn onmisbaar voor goed onderwijs. Dat 
beseft Team Talento terdege en daarom worden onze work-
shops stuk voor stuk gegeven door professionals; mannen en 
vrouwen die een bewezen talent hebben en die dit met ple-
zier en vakmanschap over willen dragen aan jouw leerlingen!
Onze workshopleiders kan je zien als “digitale vakleerkrach-
ten”. Jij kunt daar op ieder gewenst moment gebruik van 
maken! Jij bepaalt wanneer je een van onze vakleerkrachten 
inschakelt, ter ondersteuning van jouw manier van lesgeven.

In dit katern krijg je vooral veel tips om Team Talento nog 
beter op jullie school in te kunnen zetten. 

De website van Team Talento is dé plek waar onze digitale vak-
leerkrachten hun kennis kunnen delen met leerlingen van jullie 
school. Je vindt hier een grote verzameling workshops, video’s, 
spelletjes en energizers, verdeeld over verschillende talentge-
bieden. Een talentgebied vult de standaard vakgebieden aan en 
zorgt voor een plezierige verbreding van de (culturele) lesstof.

Dit katern is speciaal bedoeld voor de beheerder van de accounts 
van Team Talento. Als beheerder ben jij ons aanspreekpunt en je 
ontvangt van ons informatie over het werken met Team Talento 
op jullie school.

Het is een goede zet van jullie team geweest om onze workshops, 
video’s, spelletjes en energizers te gaan gebruiken. We willen je 
graag nog eens laten zien waarom dat zo’n goede keuze was:

Talentontwikkeling
Waar ben je goed in? Wat heeft jouw interesse? Vaak weet 
een leerling dat niet goed, maar komt het gaandeweg tot de 
ontdekking dat iets zijn of haar belangstelling heeft. Cultuur-
onderwijs moet dan ook laagdrempelig zijn; alle leerlingen 
moeten er aan mee kunnen doen en de talentvolle leerling 
moet de mogelijkheid krijgen door te groeien. Team Talento 
voldoet daaraan; het is door alle leerlingen te gebruiken, biedt 
veel uitdagingen en is eenvoudig in te passen in het cultuuron-
derwijs van jullie school.

Wat is jouw talent?
Team Talento is op zoek naar het talent van de leerlingen. 
Plezier in het volgen van onze workshops staat voorop, maar 
door de professionele aanpak willen we de leerlingen ook 
een gedegen basiskennis laten opdoen. En wellicht vindt een 
leerling het talentgebied na het volgen van de workshops 
zó leuk, dat hij of zij daar zelf verder mee wil gaan. Wellicht 
heeft deze leerling dan echt wel aanleg en talent voor dit 
specifieke onderdeel!



Het startscherm van Team Talento

In 10 stappen door het startscherm
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1. Inloggen met je e-mailadres

Wachtwoord vergeten? 
Vraag een nieuwe aan.

2. Ondersteuning

Bekijk onze instructievideo’s.  
Je leert alle ins en outs kennen.

3. De talentgebieden

Hier bevinden zich alle 
workshops en spelletjes.

9. Instellingen

Stel alle stroken 
op maat in. 

Precies zoals jij 
het wilt.

10. De leerling-
website

De link naar 
de site en de 

inlogcode voor 
de leerlingen.

4. De grote tab 
“Team Talento”

Klik erop en je 
keert terug naar 
het startscherm.

5. Laatst bekeken 
activiteiten

Handig om snel 
verder te gaan 

met je workshop.

6. Favoriete 
activiteiten

Bewaar hier 
de video’s die 
je vaker wilt 
gebruiken.

7. Gedeelde 
activiteiten

Zet zelfstandig 
werk klaar voor 

je leerlingen.

8. Nieuw(s) bij 
Team Talento

Scroll door de 
nieuwsberichten 

en blijf op de 
hoogte.



De talentgebieden van Team Talento
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In 10 stappen door een talentgebied

1. Kies een talentgebied

Klik op een tabblad om de 
workshops te bekijken.

8. Handleiding

Is de knop 
actief? Dan is er 
een handleiding 

beschikbaar.

9. Favoriet

Wil je het spel of 
de video vaker 

gebruiken? Maak 
‘m favoriet!

6. Selecteer de 
workshops

Bepaal via de 
Instellingen 

welke workshops 
jij wilt zien.

7. Extra  
materialen

Is de knop 
actief? Dan is er 
extra materiaal 

beschikbaar.

10. Delen

Laat je leerlingen  
zelfstandig  

werken met 
deze workshop.

3. Kies een 
workshop

Klik erop en werk 
met de lessen 

van deze  
workshop.

4. Starten maar!

Start de video 
of het spel en 

speel het af op je 
digibord.

5. Kies een video

Scroll door de 
strook en kies de 
video die je wilt 

gebruiken.

2. De grote tab 
“Team Talento”

Klik erop en je 
keert terug naar 
het startscherm.



Tips voor de beheerder

Team Talento: Informatie en tips
Tips voor de beheerder
Team Talento is er voor alle collega’s

Tip 6: Maak gebruik van onze online ondersteuning
We helpen je graag online verder met onze workshop “Rond-

leiding door Team Talento”. Deze workshop vind je door bo-

venin onze website op “Ondersteuning” te klikken. De work-

shop bestaat uit 12 video’s en daarin worden alle aspecten 

van onze website behandeld. Bekijk in ieder geval video 4: 

Werken met Talento als beheerder.

De beheerder is ons aanspreekpunt op school en ontvangt informatie over het werken met Team Talento. 

De beheerder zorgt tevens voor het aanmaken en onderhouden van de accounts van de collega’s.

Tip 3: Stel nog een beheerder aan
Via “Gebruikers beheren” zie je gelijk welke accounts er al 

actief zijn. Een account staat standaard op de bevoegdheid 

“Gebruiker”.  Klik op “Bewerken” om de bevoegdheid te ver-

anderen in “Beheerder”. 

Wil je zelf niet meer als beheerder aangesteld zijn? Zet dan ná 

deze actie jouw bevoegdheid terug naar “Gebruiker”.

Tip 4: Controleer de uitnodigingen
Je ziet onder “Gebruikers beheren” welke leerkrachten er een 

openstaande uitnodiging hebben. Zolang zij het account niet 

bevestigd hebben, blijft deze uitnodiging staan. Tot die tijd 

kunnen zij niet werken met Team Talento. Controleer de lijst 

eens op deze openstaande uitnodigingen. Trek ze eventueel 

weer in en nodig de collega’s opnieuw uit. Ze ontvangen dan 

een nieuwe e-mail.

Tip 2: Maak accounts voor je collega’s
Alle leerkrachten mogen gebruikmaken van onze workshops. 

De beheerder moet dan wel voor de leerkrachten accounts 

aanmaken. Dat gaat heel eenvoudig:

• Log in op de website met je e-mailadres en je wachtwoord.

• Klik rechtsboven op je naam en kies daar voor “Gebruikers 

beheren”.

• Kies dan voor “Nodig een nieuwe gebruiker uit”.

Deze nieuwe gebruiker ontvangt dan van ons een e-mail om 

het account te bevestigen en een wachtwoord aan te maken.

Tip 5: Wachtwoorden
Iedereen logt in met een e-mailadres en een wacht-

woord. Een nieuw wachtwoord kan iedereen altijd 

zelf aanvragen en aanmaken. Klik dan op de website 

rechtsboven op “Inloggen” en kies voor “Wachtwoord  

vergeten?”.

Tip 1: Wie is ook alweer de beheerder?
Bij het afsluiten van een abonnement wordt de aanvrager di-

rect de beheerder van de accounts. Hij/zij krijgt gelijk via de 

e-mail informatie toegestuurd over deze Talento-functie. 



Team Talento
Haal het beste uit je leerlingen met
 onze creatieve workshops, video’s, 

spelletjes en energizers.
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Spelen

Dansen

Denksport

Taal

Drummen

Tekenen

Muziek

Knutselen

Digitaal

Bewegen

Theater


