Handleiding digitale Natuur- en Milieu Educatie gids Amsterdam.
De Digitale NME-Gids Amsterdam is het middel om het NME-aanbod voor het primair onderwijs
toegankelijk te maken via één centrale website. Op deze website kunt u zoeken naar (begeleide)
lessen en lesmaterialen en deze reserveren. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u dit kunt
doen.

Inhoudsopgave
Om het antwoord op uw vraag te vinden:
houd de Ctrl-knop ingedrukt en klik op het gewenste onderwerp hieronder.
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Startpagina
Ga naar: www.nmegids.nl/amsterdam
Tip: sla deze pagina op in uw bladwijzers.

Op de startpagina vindt u aan de linksboven een korte toelichting op de digitale NME-Gids. Daar
onder bij ‘Hoe werkt het’ vind u links waarmee u uitgebreid kunt zoeken in het aanbod, veel
gestelde vragen kunt bekijken, ons een mail kunt sturen en de schoolgegevens en reserveringen
voor uw school kunt bekijken en wijzigen.

Aan de rechterkant op de startpagina vindt u mogelijkheden om te zoeken in het aanbod op
trefwoord/titel of via de themaknoppen. Ook kunt u inloggen via de knop rechtsonder om het
aanbod vlakbij de school te bekijken. Vervolgens komt u op de pagina waar u via de zoekfilters het
aanbod kunt filteren op trefwoord/titel, leerjaar, thema’s, type, de afstand tot uw school en kosten.

Inschrijven voor het schooltuinprogramma:
Voor het inschrijven voor het schooltuinprogramma kunt u de grote knop op de
startpagina gebruiken.

Schoolgegevens en reserveringen bekijken en wijzigen
Op de startpagina is een stukje ‘Hoe werkt het’ terug te vinden. Hierin zijn een aantal handige
functies terug te vinden.

Links op de pagina is een knop om schoolgegevens te controleren de reserveringen te
bekijken en deze eventueel te wijzigingen/annuleren.
Onderstaand scherm verschijnt na aanklikken van deze knop:

Na het inloggen met het gebruikersnummer en wachtwoord van uw school komt u in het volgende
scherm:

Inzien en aanpassen van de schoolgegevens is hier mogelijk.
Onder de knop reserveringen kunt u de gemaakte reserveringen terugvinden en eventueel
wijzigen of annuleren met het informatie-icoontje

achter de reservering.

Gebruik van de zoekfuncties en kaart
Via de zoekfuncties aan de rechterkant op de startpagina of via de link om uitgebreid te zoeken aan
de linkerkant van de startpagina u op de pagina waar u via de zoekfilters het aanbod kunt filteren
op trefwoord/titel, leerjaar, thema’s, type, de afstand tot uw school en kosten.

Zoeken op trefwoord/titel:

Type in het venster onder trefwoord/titel een term die past bij waar u naar op zoek bent. U
kunt hier ook meerdere woorden typen.
Klik daarna op het groene vinkje of ‘zoeken’ om in het volgende scherm te komen.
Wilt u de zoekterm wissen, klik dan op ‘filter wissen’

Zoeken op leerjaar:

Hier kunt u de groep(en)
selecteren waarvoor u
lesaanbod wilt zoeken.

Door de Ctrl-knop op het
toetsenbord vast te houden
kunt u meerdere groepen
tegelijk selecteren.

Zoeken op thema:

Er zijn vier kernthema’s
waarbinnen u kunt zoeken.
Door op een thema te
klikken maakt u de selectie.
Door de Ctrl-knop op
het toetsenbord vast te
houden kunt u meerdere
thema’s te gelijk selecteren.

Zoeken op type:

Het educatieve aanbod dat u
kunt reserveren loopt uiteen
van lessen en excursies tot
geheel verzorgde materialen
voor op school.
De keuzemogelijkheden zijn
te bekijken door het menu via
het pijltje op de knop uit
te vouwen.

Zoeken op afstand tot uw school:
U kunt de optie ‘Log in voor aanbod vlakbij de school’ op de startpagina al kiezen, maar
deze optie komt in de zoekfilters ook naar voren.

Na inloggen krijgt u op de kaart uw school in beeld en de locaties
binnen een straal van een aantal kilometers.
Als u met de muis over een locatie beweegt ziet u de naam van de locatie verschijnen.
Als u op de locatie klikt, verschijnt
onder de kaart het aanbod hier.
U kunt via het filter de afstand
ook aanpassen.
U kunt tot een straal van 5 km in
uw schoolomgeving zoeken naar
NME-locaties.

Zoeken op kosten:

Door deze keuze aan te vinken verschijnt het kosteloze aanbod in de NME-Gids. Dit aanbod
is opgenomen in het basisprogramma van NME Amsterdam.

Overige knoppen zoekfilter

De knop ‘zoeken geeft de opdracht om in het aanbod op zoek te gaan naar het
geselecteerde NME-aanbod.
Met de knop ‘filter wissen’ maakt u alle selecties ongedaan.

Inloggegevens kwijt?

Mocht u de inloggegevens niet meer hebben dan kunt u deze opnieuw opvragen via de link
op de inlogpagina. Onder de knop 'inloggen' kunt u doorklikken naar een pagina waar u dit
kunt doen.
Tip: vink ‘Bewaar inloggegevens voor de volgende keer’ aan.

Aanbod gevonden? Nu inzien en reserveren
Indien u de gewenste filters allemaal ingevuld hebt en gekozen hebt voor ‘zoeken’ vindt u
onder het zoekfilterkader de zin:
Educatief programma dat aan de voorwaarden voldoet:

Onder deze zin vindt u het NME-aanbod met de door u gekozen selecties.

Door op de regel van een les te klikken of via ‘meer info’ klapt de bladzijde uit waarop
uitgebreide informatie over de les of het materiaal terug te vinden is.

De getallen 1 t/m 8 verwijzen naar de groepen. De gekleurde groep(en) geeft aan voor
welke groep(en) de les geschikt is.
Om te zien voor welk moment u kunt inschrijven kiest u voor de knop roosters.

Om te reserveren moet u inloggen en heeft u de inloggegevens van de school nodig.
Na het inloggen kunt u het tijdstip en datum naar wens kiezen en aanklikken in het groene
veld bij status vrij.
Bij sommige lessen is geen rooster beschikbaar, maar wordt de les aangeboden op
aanvraag.

Het reserveren

Selecteer uw groep (of maak een nieuwe aan via ‘nieuwe groep invoeren). De gegevens die
bij ons bekend zijn worden automatisch ingevuld. In het veld ‘opmerkingen’ kunt u nog
eventuele aandachtspunten of wensen aangeven.
Controleer het e-mailadres waar de bevestiging naar toe wordt gestuurd.
Klik op ‘reserveren’. Binnen 24 uur ontvangt u per e-mail de bevestiging.
Eventuele wijzigingen of annuleringen hiervan kunt u bijwerken via de knop rechts onder
de kaart van Amsterdam in het zoekscherm of via de eerder genoemde mogelijkheid links
op de startpagina de NME-Gids.

Voor de meeste lessen geldt dat een reservering kan worden gewijzigd tot 14 dagen voor
aanvang van de les.

