Zo lees je HJK en JSW via Schooltas
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Aan de slag met Schooltas
In deze handleiding vind je de basisinstructies die ervoor zorgen dat je aan de slag kunt met Schooltas.
Zo kun je elke maand HJK en/of JSW digitaal lezen!
Wat is Schooltas?
Via Schooltas lees je HJK en/of JSW via je iPad/tablet, laptop of pc. De digitale editie heeft extra
mogelijkheden ten opzichte van de papieren versie. Bij artikelen plaatst de redactie extra informatie met
lees- en kijktips en links naar interessante onderzoeken en websites, zodat je meer kunt lezen over een
bepaald onderwerp. Daarnaast kun je voor jezelf ‘notities’ maken bij diverse artikelen en rubrieken.
Handig om op een later moment nog eens mee aan de slag te gaan!
Hoe werkt het?
Aan de slag met Schooltas is gemakkelijk. In minder dan twee minuten heb je digitale toegang tot HJK
en/of JSW. Lees verder hoe je dat doet.
Maak een account aan
Begin met het aanmaken van een account. Volg de onderstaande simpele stappen:
1. Download Schooltas via de App store of Windows Store of ga naar mijn.schooltas.net in je
internetbrowser.
2. In het registratiescherm kies je de optie ‘Registreren’.
3. Vul je voornaam, achternaam en emailadres in.
4. Ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacyreglement.
5. Klik vervolgens op ‘Account aanmaken’.
6. Controleer je mail voor je wachtwoord.
7. Log in met je mailadres en voer je wachtwoord in.
8. Gefeliciteerd! Je hebt je eerste Schooltas-account aangemaakt.
Inloggen voor laptop en pc
Lees je HJK en/of JSW op je laptop of pc?
HJK: Ga naar http://www.hjk-online.nl/hjk/schooltas om in te loggen
JSW: Ga naar http://www.jsw-online.nl/jsw/schooltas om in te loggen
Voeg een nieuwe editie van HJK en/of JSW toe
Via ‘Mijn bundels’ kun je een nieuwe editie van HJK en/of JSW toevoegen. Volg onderstaande stappen:
1. Klik op ‘Mijn bundels’
2. Voer de toegangscode in die je maandelijks in de inhoudsopgave van het blad vindt of per mail
ontvangt*.
* Als je niet zeker weet of het e-mailadres dat bij ons bekend is correct is, raden wij aan om dit te
checken met de abonnementenadministratie (voor HJK: hjk@mijntijdschrift.com, voor JSW:
jsw@mijntijdschrift.com).
Open de nieuwste editie in Schooltas
HJK en/of JSW vind je in Schooltas onder ‘Vakken’ en ‘Algemeen’. De nieuwste editie staat daar elke
maand voor je klaar!
Maak notities
In Schooltas zit een persoonlijk notitieboekje. Je kan dit vinden aan de rechterkant van je scherm.
Open het notitieboekje door te drukken op de rand. Klik of druk op het + teken om een nieuwe notitie toe
te voegen. Je kan trefwoorden toevoegen om aan te geven waar de notitie over gaat. Ook kan je
hyperlinks en foto’s toevoegen. Als je een YouTube-hyperlink toevoegt zal Schooltas automatisch een
YouTube-preview tonen. Als je notitie volledig is, klik op ‘opslaan’.
Vragen?
Heb je vragen over:
Installeren van Schooltas;
Toegang tot Schooltas;
De functionaliteiten van Schooltas;
De inhoud van de extra informatie bij artikelen?
Voor HJK: stuur een mail naar hjk@thiememeulenhoff.nl o.v.v. Schooltas
Voor JSW: stuur een mail naar jsw@thiememeulenhoff.nl o.v.v. Schooltas
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