NME-centrum
Schouwen-Duiveland

RESERVEREN VIA DE WEBSITE

Sinds 2013 werken wij met een reserveringssysteem van
EDSO: de digitale NME gids. Met dit systeem kunt u direct
zien of lesmateriaal nog beschikbaar is voor de periode dat
u het wilt gebruiken, waarna u het zelf kunt reserveren. Na
reservering ontvangt u automatisch een bevestiging. Een
ander belangrijk voordeel is dat u nu lesmateriaal kunt
vinden aansluitend bij de hoofdstukken van de methode die
op school wordt gebruikt.
Om lesmateriaal te kunnen reserveren heeft uw school inloggegevens van ons
gekregen. Indien u deze gegevens niet (meer) heeft neem dan even contact op.

Hoe werkt het reserveringssysteem?
Om het aanbod te bekijken:
1. Ga naar de website van NME Schouwen-Duiveland:
www.nmeschouwenduiveland.nl. Klik op
het tabblad: ‘uitleen’ en scroll naar beneden tot :
‘Overzicht NME-aanbod NME Schouwen-Duiveland’.

2. U bent in het overzichtsscherm. U ziet per aanbodtype (leskist, veldwerk, spel) al het
lesmateriaal in alfabetische volgorde staan. In eerste instantie ziet u alleen de titels
met een korte beschrijving en een afbeelding. Door in het vak te klikken, klapt het
scherm open en ziet u de uitgebreide beschrijving van dit onderwerp. Zo kunt u van
de verschillende onderwerpen de details bekijken.
3.

Bent u op zoek naar een speciaal onderwerp, leskist of doelgroep, dan kunt u op
‘zoeken’ klikken. U kunt in dit scherm diverse zoekcriteria opgeven:
- Op doelgroep: peuters, groep 1 t/m 8 po, vo
- Op type : veldwerk/leskist/lespakketje
- Omschrijving: vul een korte beschrijving van het onderwerp in als u niet weet
welke kist u nodig heeft.
- Op trefwoord: deze staan al in een lijst; kies er één die bij uw onderwerp aansluit
- Op domein: deze staan al in een lijst; kies er één die bij uw onderwerp aansluit
- Op methode/hoofdstuk: geef hier aan met welke methode uw school werkt en het
hoofdstuk waarmee u bezig bent. U krijgt dan een overzicht van de leskist(en) die

hierbij aansluit(en).
4. Nadat u de gewenste zoekcriteria heeft ingevuld, klikt u onderaan op ‘aanbod tonen’.

Om Leskisten te reserveren:
Voordat u leskisten gaat reserveren:
1. Om leskisten te kunnen reserveren voor uw school,
moet u eerst inloggen. Rechts bovenaan kunt u
inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
2. U ziet nu in de rechterbovenhoek 4
opties: schoolgegevens
bestellingen
bestelhistorie
uitloggen
en een vraagtekenknop
3. Het is belangrijk dat u eerst uw schoolgegevens nakijkt en/of aanvult en uw
groep(en). Vergeet niet dit op te slaan. Schooltijden hoeft u niet in te vullen.
4. Bij bestellingen en bestelhistorie kunt u zien wat er voor uw school gereserveerd staat.
U kunt hier ook eenvoudig wijzigingen in aanbrengen.
5. Achter de vraagtekenknop vindt u hulp en informatie.

Het reserveren van de leskist
- Nadat u bent ingelogd kunt u leskisten
reserveren. Klik op de leskist van uw keuze.
- Klik rechts boven de foto op :
‘reserveer’. Onderaan de tekst hangt het
overzicht wanneer de kist bezet is en wanneer
nog vrij.
- Vink de weken aan wanneer u de kist wilt
gebruiken (max. 3 weken) en klik onderaan op
reserveren. Van sommige kisten hebben we
2 exemplaren. Dus als kist 1 bezet is op
de gewenste datum, dan kunt naar kist 2 gaan.
- Kies voor welke groep de kist is, voer eventueel uw eigen e-mailadres in en klik onderaan
op reserveren.
- Wilt u nog meer leskisten reserveren, klik dan op: ‘terug naar het aanbod’ .
- Een bevestigingsmail wordt verzonden naar het e-mailadres dat bij schoolgegevens is
ingevoerd en ook naar het e-mailadres dat bij uw groep in ingevoerd.

