
Gebruikers kunnen thuis inloggen op MOO. 
 
Leerlingen, of leerkrachten kunnen naar www.moo.nl gaan en op inloggen klikken. 
Bij  gebruikersnaam vul je je volledige MOO-account in (bijv. 
naam@nicolaasbeetsschool.nl)Vervolgens kan je het wachtwoord invoeren en op inloggen klikken. 
Weet je niet wat je gebruikersnaam is? Vraag deze dan op bij de leerkracht of ICT-coördinator. 
 

 

Het is vanaf iedere locatie mogelijk om in te loggen op MOO. Houd er wel rekening mee dat de 

meeste leerlingsoftware alleen vanaf school werkt. Dit wordt ingesteld door de uitgeverijen. Kan je 

wel inloggen bij MOO, maar niet bij de methodesoftware? Neem dan contact op met de leerkracht. 

Inloggen met het plaatjeswachtwoord 

Wanneer het plaatjeswachtwoord is ingeschakeld door de ICT- coördinator kunnen uw leerlingen met 

een plaatjeswachtwoord inloggen. Leerlingen die thuis inloggen met het plaatjeswachtwoord doen 

dit op de onderstaande manier. 

 
 Surf naar www.moo.nl en klik op inloggen. 

 Typ de gebruikersnaam in het vak.   

 Klik daarna op een willekeurige plek in de 
pagina. 

MOO herkent de gebruiker en gaat 
automatisch verder naar het 
plaatjeswachtwoord. 
 Klik de 3 plaatjes van het wachtwoord op de 

juiste volgorde aan. 
Na ieder plaatje wordt er een bolletje 
ingekleurd. 

 

https://www.moo.nl/
http://www.moo.nl/


MOO Programma's - tegels toevoegen aan startpagina 

MOO biedt u de mogelijkheid uw persoonlijke startpagina zelf vorm te geven. Dit kan door 
programma's en internetlinks toe te voegen in de vorm van tegels. Deze programma's en links vindt u 
in de programma-bibliotheek. De ict-coördinator kan de programma-bibliotheek van de school vullen. 
Daarnaast kunt u zelf ook nieuwe tegels aanmaken met internetlinks. 
 
Basispoort programma’s worden automatisch zichtbaar in de programma-bibliotheek. Dit houdt in 
dat indien de software is toegewezen aan een gebruiker in de omgeving van de uitgever (gekoppeld 
aan BP) deze software automatisch zichtbaar wordt in de programma-bibliotheek. 
In dit venster ziet u en overzicht van alle tegels die u kunt toevoegen. 
 
 Met de knop +nieuwe linkkunt u ook zelf nieuwe links toevoegen. 

 
 
 De tegels uit het overzicht kunt u toevoegen aan uw startpagina door op het plus knopje te 

klikken . 
 U kunt hierbij zelf kiezen hoe groot de tegel op uw startpagina is door de tegelgrootte te 

selecteren. 

 

https://www.heutink-ict.nl/service/art/1532/moo-programmas-programmabibliotheek
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https://intranet.odin-groep.nl/Portals/36/MOO/Helpfiles/beheer_prgrm_plaatsen.jpg


 Klik daarna op Toevoegen. 
De tegel is nu toegevoegd aan de startpagina. 

 

https://www.heutink-ict.nl/service/art/1521/moo-startpagina

