Hét centrale startportaal
voor het onderwijs!

Mijn Omgeving Online (kortweg MOO) is een complete, persoonlijke digitale leer- en werkomgeving met sociale functionaliteiten.
Door de modulaire opbouw kan elke school MOO volledig inrichten
volgens haar eigen visie en wensen. Hierdoor kan ICT haar ondersteunende en faciliterende rol echt waarmaken en kunnen we met
recht spreken van het ultieme startportaal voor het onderwijs.

www.moo.nl

Het mooie van MOO
MOO draait volledig in de cloud en is

Voordelen voor iedereen

device-onafhankelijk; de flexibiliteit is

MOO is een omgeving waarin de school de regie voert
en zelf bepaalt welke modules wel en niet worden gebruikt. Het platform beperkt zich dus niet tot één type
onderwijs. Daarbij ervaart elk type gebruiker specifieke voordelen. Voor leerkrachten biedt het platform
een wereld aan mogelijkheden op onderwijskundig
en administratief gebied. Leerlingen worden - op een
manier die past bij hun leeftijd - gestimuleerd om te
communiceren en resultaten te boeken om trots op
te zijn. Ouders raken meer betrokken bij het onderwijsproces en krijgen de ruimte om invulling te geven
aan ouderparticipatie. En voor ICT-coördinatoren
betekent MOO vooral veel IT-beheergemak.

dus groot. Directe toegang via Basispoort
en Kennisnet Federatie is geïntegreerd.
Zodoende heeft iedere gebruiker met
één enkele inlog toegang tot alle online
informatie, (al dan niet educatieve) software en communicatiemogelijkheden die
voor hem of haar relevant zijn. Doordat
elke leerling een eigen inlog heeft, is
MOO ook een ideaal middel om vorm te
geven aan persoonsgericht onderwijs.

De stap naar MOO 2.0
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen
geweest op het snijvlak van ICT en onderwijs. Ontwikkelingen waaruit allerlei nieuwe vragen en wensen
zijn voortgekomen. Daarmee werd het tijd voor een
volgende stap met MOO. Het ontwikkelteam is teruggegaan naar de tekentafel om samen met externe
specialisten (kinderpsychologen, kind interaction
specialisten, didactisch specialisten) een compleet
nieuw portaal te ontwerpen en te bouwen. Een hypermodern platform, met alle pluspunten die gebruikers
in de vorige versie al zo waardeerden, Maar ook met
een wereld aan nieuwe en sterk verbeterde modules
en mogelijkheden.

•O
 ffice 365 geïntegreerd
Direct vanuit MOO zonder verder inloggen toegang
tot uw Office365 mailbox.

Nieuwe mogelijkheden in MOO 2.0
• Interactief samenwerkende modules
De modules waaruit MOO 2.0 is opgebouwd, staan
niet op zichzelf maar werken heel interactief samen.
Door deze verwevenheid ontstaat een complete en
inspirerende leer- en werkbeleving, die nog wordt
versterkt door het prikbord (vergelijkbaar met de
timeline van Facebook) waarin alle statusupdates,
reacties en feedback terugkomen.
• Werken met opdrachten
Met de nieuwe opdrachtenmodule - ook uitstekend
geschikt als huiswerkmodule - kan de leerkracht
eenvoudig opdrachten klaarzetten, inclusief links
naar filmpjes, software en ander materiaal. De
leerling gaat aan de slag met zijn opdracht. Via een
prikbord kunnen leerkracht en leerling feedback
uitwisselen. Nadat de leerkracht de opdracht heeft
beoordeeld, kan de leerling zijn resultaat etaleren
op het ‘Hier ben ik trots op’-pagina.
• Gebruikergericht
MOO 2.0 past zich meer dan ooit aan de leeftijdscategorie en de rol van de gebruiker aan.
• Programmabibliotheek
MOO 2.0 bevat een programmabibliotheek van waaruit leerlingen zelf programma’s kunnen toevoegen.

•W
 erken met bestanden
MOO biedt een volledig geïntegreerde online
bestandsverkenner voor zowel uw persoonlijke als
gezamenlijke bestanden. Dus direct toegang tot
bestanden, of deze nu opgeslagen zijn in een veilige
“private cloud” opslagdienst of een “public cloud”
dienst zoals Office365 en Google!
•O
 ffice Web Apps geïntegreerd
Met de geïntegreerde Online Office kunnen MOOgebruikers direct online Office bestanden aanmaken en bewerken. Voor deze online office apps is
office365 niet noodzakelijk.
• Perfect voor touchscreen én muis
MOO 2.0 werkt perfect op zowel tablets met touchscreen als notebooks en andere ‘muisdevices.’ Door
de slim ingedeelde responsive tiles past het scherm
zich automatisch aan.
• Eigen cloud
Alle gegevens die worden verwerkt, worden veilig
opgeslagen in een ‘eigen’ MOO-cloud in Nederland.
• Meer autonomie voor de leerkracht
MOO 2.0 geeft de leerkracht meer autonomie, ook
in bijvoorbeeld het aanpassen van wachtwoorden
en het klaarzetten van software.
• Identiteitprovider
MOO 2.0 is zodanig opgezet dat het MOO-profiel
ook rechtstreeks toegang geeft tot applicaties en
logins van andere partijen.

Precies op maat voor elk type gebruiker
In de kern is MOO 2.0 wat zijn voorganger ook al was: een online leer- en communicatieplatform waarin alle processen in het onderwijs samenkomen. Het verschil is dat deze nieuwe versie nog veel meer
rekening houdt met verschillende typen gebruikers die allemaal hun eigen behoefte hebben. Om dit
aanschouwelijk te maken, hebben we zes denkbeeldige gebruikers in het leven geroepen en voor hen
bepaalt hoe de interface en standaard functionaliteiten er voor hen uit zou moeten zien. Maak kennis
met de eerste MOO 2.0 gebruikers.
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• V oor Laura is het meest belangrijke dat zij

het leerproces van haar leerlingen kan inzien
om deze te beoordelen.
• V erder is het voor Laura erg belangrijk dat
er orde is, zodat zij dingen efficiënt kan doen.
• L aura wil haar werk goed doen - dus haar
lessen moeten leuk en effectief zijn.

Tanja

David

39 jaar, getrouwd, moeder

34 jaar, ICT coördinator, meester

Tanja’s doelen als moeder

David’s doelen als ICT coördinator

• T anja wil graag op de hoogte blijven van het

 avid wil IT graag in zijn eigen klas gebruiken
•D

leerproces, de agenda en belangrijke schoolinformatie.
• T anja is erg geïnteresseerd in wat haar kinderen op school doen en hoopt dat ze leren leuk
blijven vinden.

om de lessen leuker en effectiever te maken.

 avid wil graag de tijd en ruimte hebben om
•D

collega’s te helpen bij het gebruik van ICT.

 avid wil graag op een eenvoudige manier
•D

tips & tricks delen met zijn collega’s. Het liefst
zou hij deze informatie niet zelf verzamelen.

Verhelderende scenario’s
Om de vele mogelijkheden van het werken met MOO
2.0 te verduidelijken, hebben we een aantal denkbare
praktijkscenario’s opgesteld. Hier volgt een overzicht,
waarin we enkele scenario’s hebben ‘uitgelicht’; meer
uitgebreide beschrijvingen van de scenario’s vindt u
op www.moo.nl.

• Lezen met een digitaal prentenboek
Groep 2 start met het thema ‘dierentuin’. Juf Laura
heeft het digitale prentenboek ‘Bobbi naar de dierentuin’ klaargezet in MOO. Christa leest het boek
op een tablet in de klas en laat het ’s avonds thuis
zien door op de tablet van haar vader in te loggen
op MOO.
• Wereldoriëntatie door een
samenwerkingsopdracht
De 25% best scorende leerlingen van groep 7 krijgen
een samenwerkingsopdracht voor wereldoriëntatie.
Nadat ze een in MOO klaargezet filmpje hebben
bekeken, moeten ze in een in MOO klaargezet Worddocument vragen over het project beantwoorden.
• De profielpagina
Juf Laura geeft een les over sociale vaardigheden.
Na de uitleg van de juf gaat Lena naar MOO en vult
ze haar profielpagina. In een volgende les gaan de
leerlingen in groepjes van 4 uiteen, waarbij zij ieder
zichzelf aan de hand van hun profielpagina presenteren.
• Wereld in getallen-software
Juf Laura gaat met zwangerschapsverlof. Haar invaller, meester Mark, wordt door David ingevoerd in
ParnasSys en gekoppeld aan de juiste groep. Doordat MOO met Basispoort is gekoppeld, krijgt Mark
toegang tot alle educatieve software.

Kijk op www.moo.nl voor een uitgebreide beschrijving
van deze en de volgende scenario’s:
• Opdrachten klaarzetten voor leerlingen
• Lokale IT-omgeving beheren
• Veilig leren lezen
• Huiswerk maken
• Administratie in MOO
• Ouders volgen hun kind

De ontwikkeling gaat door

Dit is het moment

Hoewel MOO 2.0 in zijn huidige vorm al volledig functioneel is, gaat de ontwikkeling continu door. Er zijn
allerlei aanvullende features gepland die het portaal
de komende tijd nog completer zullen maken. Daarbij
spreekt het vanzelf dat u als gebruiker steeds direct
kunt profiteren van elke nieuwe toevoeging.

Voor de implementatie van MOO 2.0 in uw onderwijs is
een gefaseerde aanpak met complete ondersteuning
ontwikkeld. Werkt u nog met de oorspronkelijke versie
van MOO? Dan is een overstap meer dan de moeite
waard. Heeft u nog helemaal geen ervaring met MOO?
Dan is dit het moment om in te stappen. Want het mag
duidelijk zijn: MOO 2.0 heeft de toekomst.

Kijk voor nadere informatie over MOO 2.0 op www.moo.nl.

