Handleiding Schaakmatties voor de online coach (zowel scholen als clubs)
Deze handleiding is bedoeld om een online coach (docent of jeugdclubleider) zou goed mogelijk voor
te bereiden op het gebruik van Chesskid.com en Schaakmatties. Schaakmatties maakt gebruik van
het online platform Chesskid.com, dus het is belangrijk goed te begrijpen hoe deze online omgeving
werkt en wat deze biedt, zowel voor de docent als voor de kinderen. De handleiding start met een
uitleg over de omgeving van Chesskid. Hierna gaan we dieper in op welke zaken je vóór je eerste les
voorbereid dient te hebben, zodat je optimaal aan de slag kunt. Hierna wordt uitgelegd hoe je
samen met de kinderen aan de les begint en hoe je zit zou kunnen vervolgen.
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Chesskid voor de coach/docent
Inleiding
Het is belangrijk te weten dat er verschillen zijn tussen de omgeving zoals deze eruitziet voor
coaches/docenten, wanneer je die vergelijkt met die voor kinderen. Daarnaast kun jij als docent een
club maken, een toernooi starten en aankondigingen posten. Deze opties bestaan niet voor de
kinderen. Vandaar dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de twee. Als docent/coach heb je
de mogelijkheid om de omgeving ook vanuit het perspectief van een leerling te zien. Bij vragen ben
je zo beter in staat de kinderen te helpen.
De Chesskid omgeving voor de coach



Eerste inlog voor de coach
De omgeving voor de coach

Chesskid voor de leerling



Perspectief leerling
Omgeving voor leerlingen

Acties voorbereiding les 1





Club maken
Uitprinten kaartjes inlog
Bericht klaarzetten
Forum klaarzetten

Overzicht eerste les met kinderen














Leg uit wat jullie gaan doen
Alle kinderen naar www.chesskid.com/nl/ laten surfen
Alle kinderen met hun eigen inlog daar laten inloggen. Leg uit dat kinderen thuis ook kunnen
inloggen/kunnen schaken.
Op digibord voordoen (vanuit het perspectief van het kind)
Naar instellingen met de kinderen
a. Taal aanpassen
b. Wachtwoord aanpassen
c. Thema aanpassen
Les 1 samen doen (video kijken)
a. Laten zien hoe je de taal (ondertiteling) aanpast naar het NL!
b. Video laten zien
c. Les 1 laten maken individueel
d. Certificaten laten zien (deze zijn te verdienen wanneer iemand stijgt)
Puzzel maken + uitleg sterren
Laten zien hoe je een vriendje maakt
Potje schaken tegen de computer
Benadruk nogmaals dat kinderen thuis ook een potje kunnen spelen.

De Chesskid omgeving voor de coach



Eerste inlog
De omgeving
1. Startpagina
2. Instellingen
3. Speel
4. Leren
5. Vrienden
6. Clubs
7. Kinderen

Eerste inlog voor de coach
Nadat je de inschrijving via Schaakmatties.nl hebt voltooid, krijg je verschillende e-mails:




Een email met uitleg vanuit de schaakbond
Een email met de inloggegevens van de kinderen
Een uitnodiging van Chesskid om als coach lid te worden van een groep en een eigen
account aan te maken

Toelichting:
1. Je ontvangt een welkomstmail van de KNSB met daarin een korte uitleg waar je alle
benodigde informatie kunt vinden.
2. De e-mail van Chesskid heeft als onderwerpregel ‘Uitnodiging voor … (hier volgt een
nummerieke code en daarna de naam van je school)'. Je klikt op de oranjeknop en het
inloggen verloopt verder als vanzelf.

3. Ook ontvang je een e-mail met daarin de oorspronkelijke inloggegevens van alle kinderen.
Deze gegevens zijn ook terug te vinden in Chesskid zelf.

De omgeving voor de coach
1. De startpagina
Wanneer je bent ingelogd, kom je automatisch op de startpagina uit. Vanuit deze pagina kun je
navigeren in deze online omgeving. Links in je scherm staat altijd het menu waarmee je kunt
navigeren door de website.
Vanuit de startpagina kun je ook direct doorgaan naar ‘Groepen', ‘Clubs’, ‘Wat is er nieuw',
‘Berichten' en de ‘Klaslokaal Planner', zoals je midden op het scherm ziet.

2. Instellingen
Ga naar ‘Instellingen’ door op het tandwiel te klikken rechtsboven op de startpagina.

Je komt nu op de volgende pagina.

Via deze pagina kun je verschillende instellingen wijzigen. De belangrijkste nemen we met je door:


Taal
Deze instelling vind je onder ‘Account'. Deze staat standaard op ‘Engels', dus pas deze aan
naar Nederlands. Doe dit ook de eerste keer dat je inlogt, samen met de kinderen!
Tip: als je naar https://www.chesskid.com/nl/ surft, dan is de Nederlandse taal al
geselecteerd.



Avatar
Hier kun jij (en dus ook de kinderen!) je avatar aanpassen. Kinderen vinden het fijn hun
eigen omgeving te kunnen creëren, dus vergeet niet ze dit te laten zien.



Thema
Op deze plek kun je de achtergrond aanpassen en de stijl van je schaakstukken en het
schaakbord.



Lesniveau
Hier kun je als docent je lesniveau aanpassen, zodat je zelf direct alle lessen kunt volgen en
alle puzzels kunt maken . Kinderen moeten eerst de les volgen, opdrachten (succesvol)
maken en kunnen dan pas door naar het volgende lesniveau.

3. Speel
Als je op ‘Speel' klikt, dan ga je naar het scherm zoals hier rechts staat afgebeeld. Hier kan een
kind direct een potje gaan schaken.

Hier kunnen een snel of langzaam potje spelen tegen een ander kind. Dit kan een willekeurig
kind zijn, een clubgenoot of vriend. Ook kan er tegen een robot gespeeld worden, aan een
toernooi worden meegedaan of een puzzelduel (wie lost het snelste een reeks van puzzels op?)
starten met een willekeurig kind zijn, een clubgenoot of vriend.
Als je hebt gekozen wat voor potje je wil spelen, kom je in een lobby (wachtruimte) terecht.
Helemaal rechts bovenin kun je kiezen of je een willekeurige tegenstander wil of een
clubgenoot.

4. Leren
Via deze knop komen kinderen bij de puzzels en de lessen.

Op deze plaats kan er het meeste worden geleerd: los puzzels op, test hoe goed je het bord kent,
volg een lessenprogramma, bekijk instructievideo’s of oefen stellingen. Onmisbaar als jij de nieuwe
schaakkoning wil worden van Schaakmatties!

5. Vrienden
Hier zie je een overzicht van je online vrienden. Als jij of de kinderen een vriendschapsverzoek willen
versturen, dan heb je de volledige gebruikersnaam van de ander nodig. Nadat je een verzoek hebt
verstuurd, moet de ander dat nog wel accepteren.

6. Clubs
Op deze plek vind je een overzicht van de clubs waarbij je bent aangesloten of die je beheert. Recht
in je scherm zie je een overzicht en kun je zelf ook een nieuwe club creëren. Je moet eerst een club
maken, voordat de kinderen een partij tegen elkaar kunnen starten.

7. Kinderen
Je vindt hier de groep(en) die je begeleidt. Deze optie bestaat niet voor de kinderen zelf.

Chesskid voor de leerling
De omgeving ziet er voor de kinderen in beginsel hetzelfde uit. Kinderen willen echter snel de
omgeving aanpassen naar hun eigen wensen en dat houdt in dat sommige pagina’s een ander
uiterlijk krijgen.
Dit geldt niet voor het menu links in het scherm en het blok rechtsboven in het scherm. Deze zijn
altijd zichtbaar.

Je voordoen als een van je kinderen
Als docent heb je de handige tool om ‘je uit te geven voor’ een van je kinderen. Op deze wijze zie jij
precies dat wat een kind ook ervaart. Dit is bijvoorbeeld erg handig als je klassikaal iets wil laten zien
vanuit het kinderperspectief. Volg hiervoor de volgende stappen:









Klik op ‘Kinderen' linksonder in je scherm (of op ‘Groepen' middenin).
Vervolgens ga je via je schoolnaam door naar de volgende pagina.
Hier zie je een lijst van alle kinderen in jouw groep.
Elk kind heeft een eigen balk met statistieken.
Rechtsboven in deze balk zie je 3 lijntjes staan, naast het schaakstuk met het cijfertje
ernaast.
Klik op de knop met de 3 lijntjes.
Je ziet nu een aantal opties. Ga voor de optie ‘Je uitgeven voor'.
Hierna zie je Chesskid zoals het kind het zou zien. Helemaal rechts bovenin je scherm staat
een gele balk met daarin de optie om terug te keren naar je eigen account.

Als je bovenstaand hebt gedaan, zie je dat het account van een kind een paar verschillen kent:
Naast het icoontje voor de berichten, kunnen kinderen hier hun trofeeën, rapporten en sterren
vinden.

Sterren
Kinderen kunnen sterren verdienen door puzzels op te lossen, elke dag aan het wiel te draaien en
door elke dag in te loggen. Deze sterren kunnen kids later inwisselen om hogere lessen te kunnen
volgen.

Resultaten en trofeeën
Op deze plek worden de badges en trofeeën verzameld die de kinderen hebben verdiend.

Voorbereiding Les 1
Voordat je start met de eerste les zijn er een aantal zaken die je het beste geregeld hebt. Wij raden
aan dit minimaal een dag van tevoren al te doen, zodat je niet ineens alles tegelijk moet doen en je
de les begint zonder de voorbereiding compleet is.

Tablets en koptelefoons/oortjes
Het is een online omgeving en ieder kind krijgt een eigen account. Dit houdt in dat ze per persoon
ook een eigen tablet, laptop of computer nodig hebben om aan de slag te kunnen gaan. De
instructievideo’s zijn van geluid voorzien. Als een kind die individueel wil kijken, dan zijn oortjes
raadzaam.

Een club maken
Als je begint met Chesskid, dan zijn al je kinderen in een groep geplaatst. In een groep kunnen echter
geen partijen door de kinderen onderling worden gespeeld én geen toernooien worden
georganiseerd.














Klik op ‘Clubs'
Recht in het scherm zie je de optie ‘Creëer een club'
Nadat je daarop hebt geklikt, kan de clubnaam e.d. doorgeven.
Als dat is gedaan, kun je via de oranje button ‘aanmaken' je club maken.
In het daaropvolgende scherm zie je enkel jouzelf als lid van de club.
Ga naar ‘Leden’, rechts in het scherm.
Klik op de oranje knop ‘Beheer'
Je ziet nu de tekst ‘Voeg clubleden toe' en daarnaast een dropdown box.
Via het pijltje van de box kies je voor de groep waar jij de docent van bent (met je
schoolnaam erin).
In het volgende scherm kun je ervoor kiezen om alle kinderen aan de club toe te voegen of
een handgekozen selectie (wanneer je bijvoorbeeld meerdere verschillende clubs wil maken
voor verschillende niveau’s).
Als je de selectie hebt gemaakt, druk je rechtsonder op de knop ‘voeg toe.
Gefeliciteerd, de kinderen zijn nu lid van hun eigen online schaakclub!

Uitprinten kaartjes inlog
Jij hebt als beheerder toegang tot de standaard inloggegevens van de kinderen. Je kunt hiervan
kaartjes uitprinten en deze de eerste les aan de kinderen geven, zodat ze daarmee kunnen inloggen.

Via knop ‘Kinderen’ ga je naar jouw ‘Groep'. Recht in je scherm zie je de optie ‘Print Loginkaarten'. In
het volgende scherm klik je op het icoontje van de printer en nadat je de bladen hebt uitgeprint,
hoef je ze alleen nog netje uit te knippen.
Tip: lamineer eventueel deze inlogkaartjes voor je kids, zodat ze deze niet te makkelijk kwijtraken.
Je wil niet elke les starten met kinderen die hun inlog niet weten of kwijt zijn. Uiteraard is het
normaal gesproken niet aan te raden om pasjes te maken met daarop al je inloggegevens, maar
het is een suggestie om te voorkomen dat je aan het begin van elke les daarmee bezig moet zijn.

Bericht klaarzetten
Je hebt zelf een club gecreëerd en in deze omgeving zijn er verschillende clubactiviteiten zoals
nieuws- en forumberichten, wedstrijden en toernooien. Een leuk welkomstbericht kun je dus ook
klaarzetten voor de kinderen.






Klik op ‘Clubs' en kies jouw club.
Rechts op je scherm zie je ‘Clubactiviteit'.
Klik op ‘Nieuws' en in het volgende scherm op de oranje knop ‘Plaatsen'.
Klim in je pen en zet een leuk nieuwsbericht klaar voor je clubleden.
Op een nieuwsbericht kan niet worden gereageerd, maar op een forumbericht wel. Deze
maak je min of meer op dezelfde wijze aan (maar dan onder de kop ‘Forums').

De eerste les
Je club is aangemaakt, je loginkaarten heb je paraat en de kinderen hebben er zin in. Wij hebben een
overzicht gemaakt van de dingen die je naar ons idee sowieso moet laten zien de eerste les, zodat de
kinderen erna vooruit kunnen.






Je vertelt de kinderen dat ze lid zijn van Schaakmatties en dus toegang hebben tot het online
platform Chesskid.com. Door puzzels op te lossen, lessen te volgens en natuurlijk partijen te
schaken, kunnen ze steeds beter worden. Een stapje verder is de club Schaakmatties, waar
ze automatisch lid van zijn. Hierdoor zijn de lid van de grootste club van Nederland en
kunnen ze toernooien spelen voor leuke prijzen!
Deel de loginkaarten uit en laat de kinderen surfen naar www.chesskid.com/nl. Je kunt er
ook voor kiezen om de app van Chesskid te downloaden voor Android of Apple.
Vertel de kinderen al dat ze thuis óók kunnen spelen, als ze hun inloggegevens maar
hebben! Zo kunnen ze altijd wanneer ze willen een potje schaken.
Laat alle kinderen inloggen. Tip: laat de kinderen hun inlog onthouden door de browser,
dat scheelt je de volgende keer weer tijd.

Voordoen op Digibord als ‘Kind'


Als de kids zijn ingelogd, neem je van een van hen het account over (‘doe je voor als’) op je
Digibord. Op deze manier kunnen alle kinderen namelijk meekijken als je vertelt wat je waar
kunt vinden!





Ga eerst naar ‘Instellingen’ en pas het thema en de avatar aan (zie aparte
gebruiksaanwijzing?). Kinderen vinden het belangrijk om te kunnen werken in een omgeving
die naar hun eigen zin is en daarnaast moet het natuurlijk ook gewoon leuk zijn!
Laat de kinderen bij wie de taal nog op Engels staat, de taal aanpassen naar Nederlands.

Samen les 1 maken!
Eerste videoles laten zien op het Digibord:
- Klik op ‘Leren’ en in het volgende scherm op ‘Lessen'.
- Kies de eerste les (deze staat automatisch in het midden van je scherm).
- In het volgende scherm zie je een oranje ‘Play-knop'. Klik hierop.
- De video begint met afspelen en je hoort Engels commentaar. Veel kinderen kennen de taal
nog niet, dus het is belangrijk te laten zien hoe ze zelf de ondertiteling aan kunnen zetten. Op
deze manier leren ze er nog een taal bij ook!
- Onderaan het videoscherm zie je helemaal link de ‘Play-knop', daarnaast de volumestand, de
afspeelduur en als een-na-laatste een wit vierkant. Klik daarop.
- Selecteer hier ‘Dutch' en je hebt Nederlandse ondertiteling onderaan de video!
- Maak samen met de kinderen les 1. Jij doet voor op het bord en de kinderen doen dit op hun
eigen tablet.
- Bij het voltooien van de les, zien de kinderen dat ze zijn gepromoveerd naar Pion2!
- Dit is een mooi moment om te zeggen dat de kinderen bij elke promotie naar een volgend stuk,
een mooi certificaat mee naar huis krijgen! Dus dan kunnen ze thuis laten zien dat zij een mooi
diploma hebben behaald.

Samen puzzels maken!
Je bent nog steeds ‘in kindermodus’ op het digibord.
 Ga naar ‘Leren' en dan naar ‘Puzzels'.
 Klik op de grote oranje knop ‘Begin'.
 Je ziet nu een puzzel (en de kinderen een andere op hun eigen scherm).
 Los zoveel mogelijk puzzels op en verdien sterren! DIe sterren heb je nodig voor de latere
lessen (waar je weer mooie diploma’s kunt behalen).

Een vriend toevoegen
Je bent nog steeds ‘in kindermodus’ op het digibord.
 Klik op ‘Vrienden'.
 Rechts in het scherm zie je een zoekbalk.
 Vul hierin de volledige gebruikersnaam in van degene waar je vrienden mee wil worden! (dit
is gedaan zodat er geen vreemde mensen verzoeken kunnen sturen).
 Je ziet de avatar van het andere kind. Hieronder staat de knop ‘Voeg toe aan vrienden'.
 De uitgenodigde ontvangt nu een melding. Als die het goedkeurt, zijn jullie nu vrienden!

Berichten
Rechtsboven zie je een spreekballonnetje. Als je nieuwe berichten hebt, dan staat hier een rood
icoontje bij!

Een potje schaken
Nu is het tijd om de kinderen te laten zien waar ze gewoon een partij kunnen schaken. Ga naar
‘Speel' en laat de verschillende opties zien. Als het goed is (alle clubkinderen zijn online), moeten
ze elkaar kunnen zien in de lobby! Laat zien hoe dit werkt.
Benadruk dat ze dit thuis allemaal ook kunnen doen!

