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 Met dank aan Lynn en Anja voor ontwerp handleiding  

 

 

Eerste keer bij Goevie ! 
 

Allereerst: je kan hier naar hartenlust uitproberen. Elk aangemaakt document 

kan je op elk moment weer wissen of aanpassen. Een document aanmaken 

brengt dus geen enkele verplichting of consequentie mee. Je betaalt niks.  

Speel gerust om te leren       

 

1) Ga naar Goevie ! site: www.goevie.be 

 

  

http://www.goevie.be/
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2) Om in te loggen of te registreren druk op Goevie APP  
 

 
 

3) Inloggen bij Goevie !  

a) Ben je nog niet geregistreerd? Registreer je dan hier. 
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Indien je je nog moet registreren, volg je de volgende stappen:  

➢ Klik op de knop registeren.  
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➢ Vul daarna alle gegevens in die gevraagd worden. 

 

          

               

 

➢ Druk nadien op nieuw account aanmaken 

 

 Vanaf nu kan je inloggen met je nieuwe account via inloggen zie letter b) 

hieronder. 

 

 



  
 

  
 www.goevie.be 5 

 

 Met dank aan Lynn en Anja voor ontwerp handleiding  

 

 

b) Ben je vooraf al geregistreerd in Goevie ! log hier dan in 

met je gekozen emailadres en wachtwoord.  
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4) Nadat je ingelogd bent, kom je op een volgend scherm terecht 

   

          

 

 

Je ziet in de rechter blok onder de hoofding “pagina’s” een overzicht.  

We overlopen ze zo dadelijk even en verwijzen je naar de juiste handleiding.   

Eerst nog enkele algemene tips: 

• Krijg je een foutmelding, begin dan gewoon even opnieuw. 

• Als je computer te lang openstaat, kan je een melding “uw sessie is 

verlopen krijgen”, log dan gewoon opnieuw in.  

• Vergeet niet de vakjes aan te vinken anders krijg je een foutmelding.  

• Een aanpassing verschijnt niet meteen: druk op pijltje “vernieuwen”. 

Voor elke actie de juiste handleiding: 

 

- “Eerste keer bij Goevie ! (registreren)” = deze handleiding 

- “Een PDF downloaden van mijn document” 

 

- Creatie document: 

➔ nieuw leerlingdocument aanmaken:  

zie handleiding “Nieuw leerlingdocument aanmaken in Goevie !” 

         OF 

➔ nieuw schooldocument aanmaken:  

zie handleiding “Nieuw schooldocument aanmaken in Goevie !” 

- Mijn schooldocumenten: 

➔ Hier vind je de schooldocumenten die je hebt gemaakt terug. 

 

- Mijn leerlingdocumenten: 

➔ Hier vind je de leerlingdocumenten die je hebt gemaakt terug. 

  

Hier zal je documenten vinden die jij hebt 

aangemaakt. 

Je kan ze: -archiveren 

     - dupliceren 

     - of bewerken 
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- Gedeelde documenten: 

Als deelnemer:  

➔ Hier vind je de documenten die iemand met jou deelde om in samen te 

werken.  Hier kan je meerdere zaken samen doen. 

➔ Je werd uitgenodigd om samen te werken:  

zie handleiding: “Stappenplan uitgenodigd om samen te werken” 

➔ Je wilt schrijven in het actieboek van een document:  

zie handleiding “In het actieboek schrijven” 

➔ Je wilt evaluaties schrijven in het evaluatieboek van een document:  

zie handleiding “In het evaluatieboek schrijven” 

Als beheerder: 

➔ Je wilt doelen en aanpassingen selecteren voor jouw actieplan:  

zie handleiding “Doelen en aanpassingen selecteren” 

➔ Je wilt deelnemers toevoegen die met jou samenwerken:  

zie handleiding “Iemand uitnodigen om samen te werken” 

➔ Je wilt agendapunten aangeven voor overleg:  

zie handleiding “Agendapunten toevoegen voor overleg” 

➔ Je wilt je vergaderagenda beheren en besluiten schrijven bij overleg:  

zie handleiding “Agenda beheren en besluiten noteren bij overleg” 
 

- Mijn account: 

➔ Hier kan je jouw gegevens ten allen tijde aanpassen. 
 

- Scholen: 

➔ Hier kan je scholen toevoegen waaraan je schooldocumenten en of 

leerlingdocumenten kan koppelen.  

zie handleiding “Scholen toevoegen” 
 

- Archief: 

➔ Hier sla je de documenten op die je voor later wilt bewaren 

bijvoorbeeld een leerlingdocument aan het eind van het schooljaar. Bij 

de start van het nieuwe schooljaar dupliceer je jouw document: de 

doelen, noden en redelijke aanpassingen die werden gebruikt blijven 

behouden.  Je start met een nieuw logboek en lege evaluaties zonder 

het hele plan opnieuw te moeten ingeven. Lekker tijdbesparend ! 

➔ document dupliceren:  

zie handleiding “Documenten dupliceren en vertrekken van duplicaat” 

 

Wij wensen jou veel efficiëntie bij het werken met onze applicatie ! 
 

Geef jezelf de tijd om er in te groeien en … 

 

Tevreden?  Vertel het voort!  Niet tevreden, vertel het ons, help ons groeien 😊    

 

                                                                                                              


