Reserveren via internet - NME aanbod Veenendaal-Rhenen

Handleiding voor leerkrachten
Inleiding
Via het EDSO planningsprogramma op internet kunt u zelf excursies, leskisten en materiaalzendingen reserveren. Elke school, die een serviceabonnement heeft bij onze IVN afdeling heeft hiervoor een account met inloggegevens (gebruikersnaam/nummer en wachtwoord) van ons ontvangen en kan alles gratis reserveren. Zonder account kan materiaal tegen een kleine vergoeding
gereserveerd worden, maar dit geldt niet voor de excursies. Bent u uw inloggegevens kwijt, neem
dan contact op met de NME contactpersoon bij u op school, of met de Groenhof, bij voorkeur via
internet: mediatheek@ivn-veenendaalrhenen.nl of telefonisch op 0318 589 555.
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Inloggen
Ga via internet naar: https://www.nmegids.nl/ivnveenendaal-rhenen. U kunt deze link ook vinden
op de site van onze afdeling (https://www.ivn.nl/afdeling/veenendaal-rhenen of zoek IVN Veenendaal-Rhenen) onder het kopje mediatheek.
Het scherm Inloggen verschijnt.

Vul hier de Gebruikersnaam/nummer en het Wachtwoord van uw school in en klik vervolgens
op inloggen.
U komt nu op het aanbodscherm van de ‘NME-gids van IVN-afdeling Veenendaal-Rhenen’.
Hierop staan voor de Veenendaalse scholen: excursies, leskisten en verschillende soorten ander materiaal en voor de Rhenense scholen: excursies, leskisten en ontdekdozen. Als voorbeeld worden hier de Veenendaalse leskisten gebruikt, maar het reserveren van excursie en
ander materiaal gaat op dezelfde manier.
NB Als u geen account heeft (school of particulier) kunt u als volgt in het systeem komen:
Open www.edso.nl;
Klik op online Natuur- en Milieueducatie NMEgids;
Klik op overige NME –centra in Nederland;
Klik op IVN Veenendaal-Rhenen (in linker kolom, in het rijtje NME-centra inprovincie Uttrecht);
Klik op aanbod tonen;
Maak uw keuze uit de leskisten, leskoffers, of ander materiaal (excursie kunnen niet zonder account gereserveerd worden);
Nu kunt u inloggen onder nieuwe registratie.
Bent u een school, dan vult u alle velden in met de juiste gegevens. Bent u een particulier, dan zijn alleen de eerste velden relevant,
maar helaas moet ook bij de andere niet-relevante velden iets ingevuld worden. Het doet er niet toe wat u invult, als er maar wat
staat!
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Scroll naar boven voor de Veenendaalse excursies en verder naar beneden om de rest van het
materiaal van Veenendaal en de excursies en leskisten van Rhenen te zien.
Vanuit dit scherm kunt u (rechtsboven):
➢ schoolgegevens bewerken,
➢ leskisten, materialen reserveren
➢ de bestelhistorie van uw school bekijken en
➢ uitloggen.

Schoolgegevens invoeren en controleren
Vanuit het aanbodscherm kunt u via
(rechtsboven) uw school- en groepsgegevens
invoeren, controleren en zo nodig aanpassen. Hiervoor kunt u de verschillende tabbladen aanklikken:
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Schoolgegevens
Vul deze zo volledig mogelijk in. Wees alert op wijziging van e-mailadressen. Alle correspondentie over leskisten loopt via e-mail!
Groepen, methoden
Voeg hier eventuele nevenlocaties en alle groepen op uw school met hun leerkrachten toe. Vergeet vooral niet de e-mailadressen in te vullen, die nodig zijn voor het verzenden van nieuwsbrieven. Ook is er ruimte voor de gevolgde NME methode(n), maar dat is facultatief. Reeds ingevulde
data kunt u wijzigen via
of verwijderen met .
Schooltijden
Hier kunt u facultatief uw schooltijden invullen. Voor scholen met een continurooster is het wel
aan te bevelen.
Gebruikers
Op dit tabblad staat uw schoolcode (= de centrale gebruikersnaam/nummer, die u niet kan veranderen) en kunt u de gegevens invullen van extra gebruikers, zoals de leerkrachten, die materiaal bestellen.
NB U kunt er voor kiezen, dat elke leerkracht bestellingen kan plaatsen maar ook is het mogelijk
om het bestellen aan één gebruiker over te laten. Dit laatste is zeker in de inwerkfase aan te raden.
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Niet vergeten: opslaan!!
Met opslaan worden de aangepaste gegevens bewaard,
met annuleren verlaat u het scherm zonder de aangepaste gegevens op te
slaan.
U komt weer terug in het aanbodscherm.
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Reserveren van leskisten
Bekijk het volledige aanbod in het aanbodscherm.
Met de knop (opnieuw) zoeken (linksboven) kunt u een selectie maken van het aanbod.
NB Klik het juiste schooljaar aan. (op dit moment is dit nog irrelevant, omdat alleen het schooljaar 2019-2020 in het
systeem zit)

In onderstaand voorbeeld is gezocht naar: leskisten voor groep 5 van een Veenendaalse school
uit de voorraad van Veenendaalse leskisten.
Klik op het vak van een product voor meer informatie.

018
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Dit geeft het volgende resultaat:

Kies de gewenste leskist uit het aanbodscherm en klik op [reserveer]. Er verschijnt nu een
scherm met gegevens over de gekozen leskist. In dit voorbeeld is de leskist: Boomfeestdag
gekozen.
Kies uw groep uit de uitklaplijst.
Staat uw groep er niet bij of kloppen de gegevens niet? Voeg uw groep dan toe of wijzig deze via schoolgegevens (zie ‘schoolgegevens invoeren en controleren’).
Controleer ook uw e-mailadres onderin het scherm!

7

Klik op

om de reservering definitief te maken. U ontvangt een bevestiging

op het scherm en ook per mail.

Reservering controleren of wijzigen
Ga vanuit het reserveringsscherm via
/aanbodscherm.
U kunt nu uw reservering controleren via de

terug naar het begin-

(rechtsboven).
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U kunt hier de reservering wijzigen of verwijderen door op het icoontjes
gel te klikken.

achteraan de re-

Afsluiten
Ga vanuit het reserveringsscherm via
scherm.

terug naar het aanbod-

Maak nog een reservering of sluit het programma af via
aanbodscherm.

rechtsboven in het

NME centrum De Groenhof
Karel Fabritiusstraat 3, 3904 TG Veenendaal
Geopend: woensdag van 14:00 tot 16:00 uur (en eventueel volgens afspraak)
E-mail:
mediatheek@ivn-veenendaalrhenen.nl
Telefoon: 0318 589 555 (woensdag tussen14:00 en 16:00)
0318 513 613 (alle andere dagen)

9

