BEKNOPTE HANDLEIDING NME-GIDS
DE ULEBELT DEVENTER

U komt op de NME-gids via de startpagina van De Ulebelt (www.ulebelt.nl). Boven
aan de pagina vindt u het tabblad ‘NME-gids ‘. U komt dan op de startpagina van de
NME-gids

Op deze pagina kunt u het aanbod van De Ulebelt bekijken zonder in te loggen.

Om producten te kunnen reserveren klikt u rechtsboven op inloggen. Elke school
heeft van De Ulebelt een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Is dit niet het
geval, neem dan svp contact op met De Ulebelt (tel 0570 653437).
Voordat u begint met het reserveren van producten vult u de schoolgegevens verder
in, hiervoor klikt u rechtsboven op de knop schoolgegevens. Ook moet u eerst
akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
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De meeste gegevens van uw school zijn op deze pagina reeds ingevuld. Het is aan
te raden de gegevens te controleren en eventueel verder in te vullen.
U ziet naast het tabblad schoolgegevens nog twee tabbladen. Het tabblad groepen,
methoden en het tabblad schooltijden. Ook het tabblad Schooltijden is al ingevuld,
wilt u dit ook controleren en mogelijke afwijkingen corrigeren.
Het tabblad groepen, methoden dient u in te vullen voordat u begint met reserveren.
Alle groepen die komend schooljaar gevormd zullen worden dienen hier ingevuld te
worden. Als u bij het invullen nog niet weet wie op welke groep staat kunt u dat
voorlopig invullen, aan het begin van het schooljaar is het dan wel handig om de
juiste leerkrachten bij de groepen in te vullen. Naast groepen kunt u op deze pagina
ook de methodes die u gebruikt toevoegen.
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Voor elke groep kunt u maximaal twee leerkrachten invullen. Ook vult u hier het email
adres van een van de leerkrachten in. Naar dit email adres worden de
besvestigingen van de reserveringen en de handleidingen van producten gestuurd,
deze gaan ook naar het algemene adres!
Om weer terug te komen in het aanbod gedeelte drukt u twee keer op opslaan.
Gebruik nooit de vorige pagina knop van de internet browser!
U kunt producten zoeken op groep, soort, titel en trefwoord. In de toekomst kunt u
ook zoeken op methode en hoofdstuk, zodat u een product als vervanging van een
hoofdstuk in uw methode kunt inzetten.
Vervolgens klikt u op aanbod tonen
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U ziet dan alle producten die aan uw zoekcriteria voldoen. Door op een product te
klikken ziet u meer informatie over het product, zoals omschrijving, doel,
tijdsinvestering en kosten.
Achter het product ziet u in geel voor welke groepen het product geschikt is.
Om een product te reserveren klikt u op reserveer.

Om opnieuw te zoeken klikt u op opnieuw zoeken. Gebruik in het
aanbodprogramma nooit de knop vorige in de menubalk van de browser, om terug te
keren. U kunt daarvoor de knoppen opnieuw zoeken en terug op de pagina zelf
gebruiken.
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Op de volgende pagina ziet u nogmaals de uitgebreide informatie en alle vrije
lesmomenten of uitleenperiodes. Door op [vrij] te klikken bij het gewenste
lesmoment of de gewenste uitleenperiode reserveert u een product voor een bepaald
moment of een bepaalde periode. U kunt ook in een keer meerdere opeenvolgende
periodes reserveren en meerdere groepen voor één product inschrijven!
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U komt dan op een scherm waar u de gegevens van de groep invult en eventuele
opmerkingen kunt maken. Vervolgens drukt u op reserveren. U krijgt dan op het
centrale e-mail adres van het nme-contactpersoon of de school en op het e-mail
adres van de leerkracht (indien ingevuld) een bevestiging. Een maand voor de
reservering krijgt u nogmaals een herinnering, waarbij meestal ook de handleiding
van het product is gevoegd. Op deze manier vult u alle gewenste reserveringen in.
Als u klaar bent is het handig om een overzicht uit te printen en op school op te
hangen. U doet dat door op bestelhistorie te klikken en deze vervolgens naar excel te
exporteren en uit te printen. Ook is het nog mogelijk op deze pagina wijzigingen aan
te brengen in de reservering tot een maand voorafgaand aan de reserveringsdatum.
Hiervoor klikt u op het potloodje rechts van het product dat u wilt wijzigen. Ook kunt u
op deze pagina een overzicht per groep laten maken.
Het is verstandig om de reserveringen zo snel mogelijk in te vullen, omdat u dan de
grootste kans heeft om een product op de gewenste datum te kunnen reserveren. U
kunt uiteraard wel het gehele jaar door producten reserveren.
Per mail ontvangt u een (automatische) bevestiging van de gemaakte reservering.
Over het algemeen ontvangt u deze mail de volgende dag.
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Maike Nelissen
Tel 0570 653437
of m.nelissen@ulebelt.nl
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