MyTimeTable: Lessenrooster
1) Log in via onderstaande link met je algemene inloggegevens:
https://mijnlessenrooster.pxl.be/

2) Je komt in onderstaand scherm terecht:

3) Rechts boven kan je kiezen English/Nederlands:

4) Ik ga verder in het Nederlands en dan zie je aan de rechterzijde ‘+ Rooster toevoegen’.
Kies hier voor onderstaande opties:

5) Typ je naam bovenaan of scroll naar beneden:

6) Vink je naam aan, klik rechts onder op ‘Rooster toevoegen’:

7) Je krijgt bovenaan de melding dat de geselecteerde roosters werden toegevoegd.
Klik nu links onder op ‘Sluiten’.
Links onder staat ook automatisch ‘Koppeling naar agenda’ aangevinkt -> info zie punt 11

8) Je komt terug terecht in volgend scherm.
Geen paniek wanneer er niets staat, je moet je datum nog correct zetten.
Links boven zie je dat je kunt selecteren op ‘dag’, ‘week’, ‘maand’, ‘lijst’ …
Je kunt van dag/week/maand veranderen door gebruik te maken van de pijlen aan de
rechterzijde. Je ziet dat we in dit voorbeeld in ‘week 34’ zijn, dit zijn kalenderweken, geen
lesweken. De lesweken zijn enkel terug te vinden in de excel-blokjes.

9) Ieder blokje = geen volledige les = wel een uur van je les.
Dus je ziet dat Krista bv voormiddag 4 blokjes heeft dus 4u les.
Wanneer je op zo een blokje klikt zie je volgende info:
les op maandag 22-10-2018 van 8.30-9.30u in C223 aan 1GO ABC groep 2

10) De blokjes kunnen er ook anders uitzien, zoals hier bv bij Peter Hulsmans:

Dit wilt zeggen dat Peter les geeft aan 3 groepen tegelijk.
Dit was de vorige jaren ook al maar het viel zo niet op omdat er gewoon 1 blok stond, 1 les.
Om met dit systeem te kunnen werken moeten we alles opsplitsen zodat studenten hun
vakken kunnen aanvinken / opleiding.
Daarom staat ‘3GO Tekenen’, los van ‘3VK Tekenen’, los van ‘3JUW Tekenen’ … maar het
is dus 1 groep, 1 les, 1 vak.
(Dit kan je ook terugvinden in het exceldocument ‘de docentenblokjes’. Daar staat nu soms 1 kolom/docent bv
bij atelier JUW = enkel aan JUW. Bij anderen staan soms 3 kolommen, bv Stan heeft KG1 aan GO en VK en
JUW. Of zoals hierboven bij Peter. Dit is dus nodig voor de omzetting naar MyTimeTable en daar is het nodig
om studenten hun vakken te laten aanvinken / opleiding.)

Wanneer we een blokje van Peter open klikken zien we het volgende:

les op maandag 22-10-2018 van 8.30-9.30u in C223 aan 1GO ABC groep 2
les op maandag 22-10-2018 van 8.30-9.30u in C103 aan 3VK Keuze Tekenen Model
MAAR!!! in de tekst staat 9.00u.
Dit omdat het systeem werkt per standaard uur: 8.30-9.30u, 9.30-10.30u, 10.30-11.30u,
11.30-12.30u, 13.30-14.30u, … Het is dus belangrijk om AL de info te lezen.

Onderaan in het laatste blokje staat dan weer:
11.30-12.30u ECHTER in de tekst staat tot 13u!

Op deze manier kan ook andere extra info doorgegeven worden in de nota’s.
Bv wanneer het Ba-Beurs is. De vakken blijven staan maar er zal een toevoeging achter
staan. Deze info gaat ook nog apart gestuurd worden natuurlijk maar ook hier kan je deze
dan terugvinden.
Bv wanneer een docent ziek is kan ik dat erbij zetten en op de inhaalplaats bv bij zetten
‘inhaal van die datum’. Ook weer hier een aparte melding via BB maar als extra.
11) Wanneer we dan even terugkeren naar puntje 7 daar kon je aanvinken of uitvinken:
‘
’
Je agenda synchroniseren kan je doen via volgende weg.
Rechts boven zie je naast je naam een pijltje staan. Dit klikt open naar beneden.
Hier kan je kiezen voor ‘Agenda koppelen’:

En daarna kan je kiezen voor de agenda waar je zelf gebruik van maakt:

Na deze keuze krijg je volgend scherm:

Naar gelang de gebruikte agenda zullen de verdere stappen verschillend zijn.
Gelieve de gevraagde acties uit te voeren. Indien deze synchronisatie niet zou lukken, mag
je contact opnemen met tom.merken@pxl.be van de IT-dienst.

