
Handleiding	  evalua,emodule	  
Gymstars-‐applica,e	  



Login	  en	  paswoord	  
ClubDESK	  

(vraag	  je	  paswoord	  aan	  	  
op	  het	  clubsecretariaat)	  

Link	  naar	  meer	  info	  
(slide	  3)	  





Na	  inloggen	  krijg	  je	  een	  
overzicht	  van	  de	  

trainingsgroepen	  van	  je	  club.	  
Klik	  op	  de	  gewenste	  groep.	  



Je	  krijgt	  een	  overzicht	  van	  de	  groep.	  
§  Volledige	  ster	  =	  evalua,e	  uitgevoerd	  
§  Halve	  ster	  =	  evalua,e	  nog	  niet	  volledig	  
§  Grijze	  ster	  =	  nog	  geen	  evalua,e	  gestart	  
Klik	  op	  een	  ster	  om	  de	  evalua,e	  te	  starten.	  

Link	  naar	  evalua,erapport	  per	  gymnast.	  
Het	  evalua,erapport	  is	  bedoeld	  voor	  de	  
trainer/trainster,	  niet	  voor	  de	  ouders.	  	  
(detail:	  zie	  slide	  8)	  



Hier	  kan	  je	  wisselen	  van	  	  
Gymnast	  of	  niveau	  

Duid	  de	  gelukte	  evalua,e-‐
punten	  aan.	  Indien	  3	  van	  de	  4	  
evalua,epunten	  GROEN	  zijn,	  
wordt	  voor	  deze	  oefening	  een	  
punt	  toegekend.	  

Scroll	  naar	  beneden	  om	  alle	  
alle	  oefeningen	  van	  dit	  niveau	  
te	  beoordelen.	  



Per	  niveau	  kan	  de	  gymnast	  	  
1	  oefening	  wisselen	  uit	  het	  
volledige	  aanbod	  (66	  
oefeningen).	  

De	  gymnast	  kan	  een	  JOKER	  
InzeWen	  voor	  2	  punten!	  



Voorbeeld	  evalua,erapport	  per	  gymnast	  
(alle	  niveaus).	  Het	  zwarte	  cijfer	  is	  de	  oefening	  	  
die	  gewisseld	  werd.	  	  



De	  oefenstof	  van	  de	  gymkaarten	  van	  het	  
Gymstars-‐programma	  is	  ook	  verkrijgbaar	  
voor	  tablet!	  	  	  
De	  app	  verzamelt	  de	  1	  200	  oefeningen	  
van	  de	  trainersmap.	  Via	  een	  handige	  
naviga@e	  kan	  je	  eenvoudig	  de	  gewenste	  
oefenstof,	  leerwegen,	  varianten,...	  vinden	  
doorheen	  de	  verschillende	  niveaus.	  	  
	  
Nieuw:	  evalua@emodule!	  
Een	  handige	  tool	  voor	  gebruik	  in	  de	  
gymles!	  
	  
Voor	  meer	  info	  en	  de	  andere	  producten	  

van	  Gymstars,	  surf	  naar:	  
www.gymstars.be	  

Gymstars-‐app	  
Verkrijgbaar	  in	  de	  	  

App	  Store	  en	  op	  Google	  Play	  

Prijs:	  	  
19,99	  euro	  	  
	  
Ontwikkelaar:	  	  
Gymnas@ekFedera@e	  Vlaanderen	  vzw	  
GrooKe:	  550	  MB	  
	  
Comptabiliteit:	  	  
Applica@e	  voor	  tablets!	  Vereist	  iOS	  4.3	  of	  
nieuwer.	  Compa@bel	  met	  iPad.	  
	  
Talen:	  	  
Nederlands	  (met	  evalua@emodule)	  	  
Engels	  


