Gebruikershandleiding Digitale Catalogus
Natuurhus Almelo
Welkom bij deze handleiding van de catalogus van het Natuurhus Almelo.
Hier vindt u de leskisten die wij voor het onderwijs aanbieden die te maken hebben met
natuur en milieu.
De meeste leskisten zijn gratis voor uw school.
U kunt ons aanbod bekijken en reserveren via de website
http://www.natuurhusalmelo.nl/onderwijs/
U kunt de leskisten lenen voor een periode van 1 week tot een maximale tijd van 3
weken.
De leskisten zijn verdeeld in verschillende types: Leskisten, Lespakket, Multimedia en
Ontdekdoos
Een leskist is vaak een grote kist met alles wat u nodig heeft voor het geven van de les
erin.
Een lespakket is vaak een map met de informatie over een bepaald onderwerp erin.
De multimedia kan een Cd-rom of een DVD zijn.
Een ontdekdoos is koffers met vaak natuurkundige dingen. Deze kisten zijn daardoor
meer geschikt voor de bovenbouw.
Bij het Natuurhus kunt u verder terecht voor een Natuur-Bibliotheek, Tentoonstellingen,
Excursies, Bezoeken aan de bijenstal of onze heemtuin en het opleiden van natuurouders.
Met een digitale catalogus kunt u dag en nacht leskisten bestellen.
Maar in verband met klaar zetten van de materialen dient u dit wel 2 weken (liefst veel
eerder) te doen.
Er zijn ook uitzonderingen hier op de leskisten:
Paddenstoelen kweek
Vlinders in de klas
Bomen in de winter
Vruchten en zaden
Deze leskisten moeten voor een bepaalde tijd besteld zijn dit in verband met bestellen of
het zoeken van de materialen.
Zorg dat u op tijd bestelt want weg is weg.
U kunt de materialen de dinsdag voor de opgeven week ophalen bij het Natuurhus (wij
bezorgen niet!).
U krijgt 1 week voor u gewenste periode een mail van ons als herinnering .
En 4 dagen voor dat u het terug moet brengen krijgt u ook een mail.
Het terug brengen van het lesmateriaal kan op maandag middag van 13:00 tot 16:00.
Wilt u het lesmateriaal ook zelf nakijken zodat alles er compleet in zit, dit scheelt ons en
u veel tijd.
Zoals gezegd zijn de leskisten gratis, uitzonderd zijn:
- Vlinders in de klas de kosten van de leskist is € 25, - per vlinderkooi/pakket.
- paddenstoelen kweek de kosten zijn € 10.- per emmer.
- Breek de code van de braakbal, bij deze lespakket zijn 30 braakballen bij geleverd
kosten € 10, - per 30 braakballen.
- Het Nestkastje/ Huisje boompje meesje de kosten van dit lespakket is € 10, - per
nestkastje, Het nest kast je mag u op school houden (de map moet alleen terug).
Voor de DVD geldt uitsluitend voor educatiedoeleinden mogen gebruikt te worden.

Bestellen van Lesmateriaal
Op de website kunt u Zoeken in het NME-aanbod van IVN Almelo - Natuurhus Almelo

U kunt hier filteren op groep, type, deel van de titel, trefwoord en domein

Als u niks in vult ziet u het volledige aanbod van het Natuurhus

Als voorbeeld zoeken we een leskist voor groep 5

Er is gezocht op de volgende criteria:
is van het type Leskisten;
En is geschikt voor groep 5.
Er zijn 23 resultaten gevonden.

We vinden 23 leskisten die voor groep 5 geschikt zijn
Bij het aanbod staat de naam van de leskist
Bij groepen voor welke groep deze leskist allemaal geschikt is (BSO buitenschoolse opvang)
De periode letters staan voor:
L = lente,
Z = zomer,
H = Herfst,
W = winter.

Kosten
Het euro teken geeft aan als voor deze leskist geld kost
Dit geld voor de volgende leskisten:
- Vlinders in de klas de kosten van de leskist is € 25, - per vlinderkooi/pakket.
- paddenstoelen kweek de kosten zijn € 10.- per emmer.
- Breek de code van de braakbal, bij deze lespakket zijn 30 braakballen bij geleverd kosten € 10, - per
30 braakballen.
- Het Nestkastje / Huisje boompje meesje de kosten van dit lespakket is € 10, - per nestkastje, Het
nest kast je mag u op school houden (de map moet alleen terug).
Bij deze leskisten moet u ook akkoord gaan met de voorwaarden van deze leskist.
Dit houdt in dat er een rekening naar de school gaat ook al wordt de leskist niet opgehaald.
Het Natuurhus moet ook de materialen bestellen en betalen.
Ontbreken er materialen of kapotte/beschadigde materiaal is ook voor de rekening van de school
Wees dus zuinig op het lesmateriaal.
Ophalen en terug brengen
De leskisten dient u zelf op te halen bij:
Natuurhus Almelo
Deldensestraat 205
7601 RT, Almelo
0546-451483
onderwijs@natuurhusalmelo.nl

Voor de leskisten vlinders in de klas en paddenstoelenkweek zijn speciale regels.
Omdat het hier gaat om levende materialen moet u deze op de afgesproken dag ophalen.
U wilt graag de leskist zo snel mogelijk hebben een ander wil dit ook graag, breng de leskist zo snel
mogelijk terug.
Zodat wij de leskist kunnen controleren en terug kan in de uitleen.
Controleert u zelf ook de leskist, dit scheelt u zelf het terugkomen om het missende materiaal terug
te brengen.

Door op de naam van de leskist te klikken (bijvoorbeeld de kluts) krijgt u een uitgebreide informatie
over deze leskist
Bijvoorbeeld is de het een leskist voor binnen of voor buiten? Enz.

Is dit de leskist die u wilt bestellen klik dan op reserveer
U wordt dan gevraagd om in te logen
Elke school heeft zijn eigen inlog gegevens, deze zijn via de email naar de school toe
gezonden.

Als u ingelogd bent krijgt u de vraag of uw gegevens kloppen

Klopt alles scroll dan naar beneden tot u de lijst met beschikbare datums ziet

Maak hier uw keuze welke week u de leskist wilt lenen
U kunt de leskist 1 week tot maximaal 3 weken aansluitend lenen.
Als er meerdere leskisten zijn vindt u deze onder de eerste lijst met datums.
Is de datum niet beschikbaar scroll dan naar onderen.

(over gang van kist 2 naar kist 3)
Bij het kiezen van de periodes die u graag wilt hebben.
Vinkt u het hokje aan van de desbetreffende week.
U kunt niet meer dan 3 weken aansluitend bestellen.

Voorbeeld mandag 17-09 tot vrijdag 21-09 is vrij nu kan ik nog kiezen een week eerder
of later.
U ziet ook dat de ander weken niet meer aan te kruizen zijn.

Nu hebben we de 2de week er bij geplaatst en zien we dat er nog 2 weken keuzes over
zijn.

Nu heeft u 3 weken aangegeven en u ziet er zijn geen mogelijkheden meer zijn om een
week toe te voegen (3 is het maximale aantal weken korter mag altijd)
Om verder te gaan scrollt u naar beneden en drukt u op de knop reserveren

U krijgt een opsomming van welke kist en welke periode(s) u heeft gekozen.

U kiest vervolgens de groep voor wie deze leskist bedoeld is.
Dit kunt u bij uw school gegevens in vullen.
(als voorbeeld is deze piet klassen).

U kunt hier desgewenst ook een opmerking bij zetten.

U kunt een bevestigings email krijgen van u bestelling.
Druk vervolgens op reserveren en u heeft de leskist besteld.
U krijgt een bevestigings venster te zien met de volgende tekst.

U krijgt binnen 24 een mail (mits in gevuld) met de bevestiging van u bestelling.

Als u nu in de lijst kijkt met beschikbare datums ziet u dat hij gereserveerd is voor uw
school.

Het invullen of wijzigen van school gegevens
Op de eerste pagina http://www.natuurhusalmelo.nl/onderwijs/
Kunt u rechts boven aan ook inlogen.

Door hier op te drukken komt u op het inlog venster

Elke school heeft zijn eigen inlog gegevens deze zijn via het email naar de school toe
gezonden.

Wanneer u ingelogd bent zie u rechts boven aan
-

Schoolgegevens
Bestellingen
Bestelhistorie
Uitloggen

U drukt op Schoolgegevens (voor aanvang van elk school jaar bent u verplicht deze te
controleren)
U komt op een pagina met uw school gegevens sommige gegevens zijn misschien al in
gevuld wilt u deze dan controleren en wijzigen als deze niet correct zijn

Ook ziet u een aantal tabbladen
-

Schoolgegevens
Groepen, methoden
Schooltijden
Gebruikers

Vul ook deze zoveel mogelijk in, dit is voor u en voor ons erg handig, denk aan het juiste
contact persoon en email.
De schooltijden, dan weten we wanneer er iemand op school aanwezig is mocht er
contact gezocht moeten worden.
Bij het tabblad gebruikers kunt u zelf meerdere gebruikers toevoegen die van onze
catalogus gebruik kunnen maken zoals, Natuur-ouders, leraren enz.
Deze login in via hun email adres en hun eigen wachtwoord.
Stel per school 1 hoofd gebruiker aan.

Bestellingen
Door op deze knop te drukken (Na ingelogd te zijn) vindt u de bestellingen die voor uw
school gelden.

U kunt hier ook een bestelling wijzigen of annuleren door op de

knop te drukken

Vervolgend op de knop

Hier kunt u de periode wijzigen of de leskist verwijderen

Zo ja, dan krijgt u de melding

Ook hiervan krijgt u een email

