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 Nieuw klassenboekoverzicht 
Vanaf 15 november is in WebUntis het nieuwe klassenboekoverzicht actief. Alle informatie en functies 
van deze overzichtspagina worden in de volgende hoofdstukken beschreven. 

▪ Algemene informatie 
▪ Navigatie 
▪ Filteren 
▪ Kalender 
▪ Docenten 
▪ Administrator  

1.1 Algemene informatie 
Het nieuwe overzicht bevindt zich bovenaan in het submenu Klassenboek en wordt daardoor  automatisch 
geopend, zodra op de menuknop Klassenboek wordt geklikt. 

 

 Het nieuwe overzicht combineert de belangrijkste informatie van het klassenboek op één pagina. 

▪ Leerstof: wordt als normale tekst getoond. 
▪ Afwezigheden: worden met de zogenaamde tags gekenmerkt. Hierdoor is in één oogopslag herken-

baar of afwezigheden zijn geoorloofd. 
▪ Huiswerk: wordt als normale tekst getoond. 

 

Elke regel is bovendien te selecteren. Na selectie opent direct het klassenboek voor de overeen-

stemmende les. 



WebUntis Aanpassingen 2 
 

 

1.2  Navigatie 
Het overzicht toont altijd het lopende schooljaar. 

Met behulp van scrollen kunt u navigeren. 

▪ Omhoog scrollen: lessen in het verleden worden getoond.  
▪ Omlaag scrollen: toekomstige lessen worden getoond. 

Als er een beperking is voor de weergave van het rooster, zoals "Rooster mag maar 10 dagen vooruit 

worden getoond", dan kan de gebruiker ook niet verder in de toekomst scrollen in het overzicht. 

1.3 Filteren 
Met behulp van de knoppen in het bovenste gedeelte kan de weergave worden gefilterd. De knop Leer-
stof ontbreekt reduceert de weergave tot de lessen, waarvoor de leerstof nog niet is ingevoerd. 
 
De knop Afwezigheden zijn niet gecontroleerd reduceert de weergave tot de lessen, waarvoor de afwe-
zigheidscontrole nog niet is uitgevoerd. 
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1.4 Kalender 
Met behulp van de kalender kunt u snel omschakelen naar een gewenste datum. 

 

1.5 Docenten 
Alle docenten vinden een overzicht met hun eigen lessen in het bovenste gedeelte. 

 

Klassenleraren kunnen tevens filteren op docenten, die lesgeven aan hun eigen klas. Dit stelt hen in 

staat om alle leerstof voor studenten van hun eigen klas te raadplegen. 

Na selectie van een andere docent wordt automatisch de bovenste keuzelijst gevuld met de over-

eenstemmende lessen van deze docent. 
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1.6 Administrator 
Een beheerder (admin gebruiker) begint altijd met een blanco pagina. In plaats van de keuzelijsten 

voor lessen en docenten, is er voor de beheerder een krachtige zoekbalk. 

 

Let op! 

Om een resultaat te tonen, moet ten minste één klas of docent worden ingevoerd. Alleen de invoer 

van een vak is niet voldoende vanwege de hoeveelheid mogelijke resultaten. 

Wanneer u een zoekcriterium invoert, toont de zoekbalk automatisch suggesties voor klassen, vak-

ken en docenten. 

Er kunnen meerdere criteria worden gespecificeerd om de resultaten zoveel mogelijk te beperken. 

Met behulp van tags wordt het actieve filter getoond. 
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 De modules van (Web) Untis 
Module Doeleinde 

UNTIS Afdelingsrooster  Voor het samenbrengen en afstemmen van verschillende afdelings-
roosters tot één instellingsrooster. 

UNTIS Clusterpakket Voor het samenstellen van individuele lesroosters, het maken van 
clusters en voor het gepersonaliseerd onderwijs. 

UNTIS Dagroosterbeheer Verwerken van dagelijkse wijzigingen zoals afwezige docenten, loka-
len, het plannen van excursie en/of éénmalige eenvoudige wijzigingen 
in het actuele rooster. 

UNTIS Inforooster Voor het publiceren van roostergegevens op het Internet en/of Intra-
net en per e-mail. 

UNTIS Jaarplanning Verdelen/plannen van het onderwijs over het gehele jaar zonder te 
werken met weekuren. 

UNTIS Modulairrooster   
  

Vooral geschikt voor modulair onderwijs. Voor elke les kunt u een tijd-
bereik en weekperiodiciteit instellen (bijvoorbeeld drie weken of om 
de week/2 weken). 

UNTIS Online Untis zoals u het kent maar dan geheel in de Cloud. Werken met Untis 
vanaf iedere plek, device onafhankelijk. Geen lokalen versie meer no-
dig. 

UNTIS Pauzerooster Voor de inzet van docenten als toezichthouders op gangen en/of plei-
nen tijdens de pauzes. 

UNTIS Periodenrooster  Voor de roosterverdeling in meerdere perioden (deze module is niet 
apart verkrijgbaar, maar wordt gratis geleverd bij de modules Modu-
lair- en Dagroosterbeheer). 

UNTIS Plan van Inzet en  
  Waardeberekening 

Voor het bepalen van de lessentabel en het berekenen van de taakbe-
lasting van docenten. 

WEBUNTIS Basispakket Het basispakket voor publicatie van roosters, koppeling met admini-
stratiepakket, SAML, Office 365, iCal, Untis Mobile 

WEBUNTIS Reserveren Voor het interactief boeken en reserveren van lokalen en faciliteiten 
en het aanpassen van het lesrooster. 

WEBUNTIS Klassenboek Aan en afwezigheid registreren, huiswerk verwerken en leerstof/aan-
tekeningen toevoegen. Ook via Untis Mobile. 

WEBUNTIS Messenger Blijf als docent in contact met je studenten. Met Messenger staat u 
live in contact met de deelnemers van uw lesgroep. 

WEBUNTIS Student Intekenen op onderwijs, inschrijven op onderwijs dat nog geroosterd 
moet gaan worden of intekenen op onderwijs dat al ingeroosterd is. 

WEBUNTIS Dagroosterbeheer Absenties en roosterwijzigingen verwerken in het web of Untis Mo-
bile. 

WEBUNTIS Roosteren Het roosteren in de nieuwe module WebUntis Roosteren. Geheel in 
het web waardoor geen lokale applicatie meer nodig is. 

WEBUNTIS Ouderavond Het maken van de planning, de uitnodigingen, en het communiceren 
van de ouderavondgeprekken voor uw school. 

 


