
EEN STREEPJE GESCHIEDENIS



In dit hoofdstuk bespreken we alle knoppen die aan 
bod komen doorheen de cursus.

Al deze knoppen hebben elk hun eigen functie en 
vergemakkelijken het lezen of het bekijken van de 
talrijke foto's en video's die aanwezig zijn in deze 
cursus.
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Afspraken



SECTIE 1

Navigatie

2

Dit symbool geeft aan dat je de pagina of het item van 
rechts naar links kan bewegen.

Items die je kunt aanklikken bevatten het volgende 
symbool. Deze kunnen je naar een presentatie brengen 
een widget of een filmpje laten starten.

Wanneer u een filmpje bekijkt, dan kan u dit afsluiten door 
in het filmpje te klikken. Hierdoor zal de knoppenbalk aan 
de bovenzijde van het scherm te zien zijn. Klik daar op de 
knop ‘gereed’ om af te sluiten.

Wanneer u op bepaalde plaatsen op een item klikt, dan zal 
een nieuwe pagina zich openen. Links bovenaan kan u dit 
symbool vinden om terug naar het boek terug te keren.

Klik op deze prent en bekijk hoe je met dit boek aan de slag kan.



In deze fase delen we jullie in groepen. In elke groep 
maken we nogmaals een onderverdeling en geven we 
elke persoon een stem.

Zo hebben we een bestuurder en een navigator nodig. 
Met andere woorden, we doen gewoon ‘alles’ samen.
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Groepsverdeling



SECTIE 1

4

chef 
sociale zaken

chef
problemen

chef 
creatieve zaken

chef
kritisch denken



Het is van groot belang om de juiste stappen te zetten.

Een bakker bakt ook zijn brood niet alvorens hij de 
ingrediënten heeft aangekocht,  ze gemengd en gekneed 
heeft. 

Hij dient ook de juiste stappen te zetten om een lekker 
brood te bekomen.

Bekijk op pagina 6 de stappen. Je kan elke stap in detail 
bekijken door erop te klikken.

Alvast veel succes.
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Leerproces
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Dromen

Maken 

Hermaken 

Selecteren Ontdekken 

Vragen 

Presenteren 



In dit deel van de cursus gaan we de geschiedenis in. 

We zoeken op een stadskaart de verschillende 
historische monumenten van de stad Ieper op. 

We verdelen het werk onder 4 personen. Elk persoon 
neemt afhankelijk van de grootte van de groep, drie 
monumenten voor zijn rekening. Het is de bedoeling 
dat je alle informatie deelt in Google Drive en/of een 
Google document. 
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Probleemstelling

GROOTTE VAN 
DE GROEP

AANTAL 
MONUMENTEN

2 leerlingen 6 monumenten

3 leerlingen 4 monumenten

4 leerlingen 3 monumenten

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Maak een digitaal boek. Werk samen in groep. Zoek elk informatie van 
2 monumenten.
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Communiceer via  
Google Hangouts

Voeg de informatie samen in 
een Google document.

Deel foto’s met elkaar.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Bezoek de stad, op zoek naar 
jouw 2 monumenten voor bij-
komende informatie en foto’s.

Stel het boek samen. In totaal heb je 
8 monumenten te bespreken in jouw 

boek.

Maak een reclamefilmpje (30sec) 
om je boek te promoten.
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Maak een uitnodiging om 
mensen uit te nodigen naar je 

persvoorstelling.

Presenteer jouw boek aan de klas. Deel jouw materiaal met anderen.



SECTIE 1
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Opdracht

?
Stappenplan

1. Bekijk de kaart op pagina 6. 

2. Maak een connectie via Google Hangouts. 

3. Bespreek wie welk monument fotografeert en bespreekt.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Klik op de gele cijfers voor informatie.
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Bespreek via een tekstbericht in ‘Google Hangouts’  
welke monumenten jij wil bespreken/opvolgen. 
Maak hiervoor een Goolge Hangout groep aan.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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1 Open de app ‘Hangouts’. 2 Kies voor ‘Aan de slag’. 3 Meldt je aan bij ‘Google 
Hangouts’.

4 Klik in het linker scherm-
deel op de + om een leer-
ling toe te voegen.

5 Kies voor ‘Nieuwe groep’. 6 Geef alle namen van de 
groepsleden in.

Opstarten van een groep

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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7 Klik op het ‘vinkje’. 8 Geef je groep eventueel een 
andere naam, zo kan je je 
communicatie onderscheiden 
van de rest.

9 Kies voor ‘opslaan’. 10 Voeg tekst toe, verstuur foto’s, onomatopee’s en locatie.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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1 Wanneer je dit ontvangt 
kun je kiezen voor ‘OK’

2 Kies voor accepteren.

3 Voeg tekst toe, verstuur foto’s, onomatopee’s en locatie.

Accepteren van een groep

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Opdracht
Stappenplan

1. Eén groepslid maakt een Google document klaar. 

2. Deel dit document met de andere groepsleden en je leerkracht. 

3. Zet de instelling op ‘mogen reageren’ zodat je kan zien wie wat doet/
deed. 

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Deel alle informatie met Google drive

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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1 Open de app ‘Documenten’. 2
Kies voor ‘inloggen’. Meldt 
je aan met je Google  
e-mailadres.

3 Kies voor ‘+’ en  
maak een nieuw document.

4
Geef het document de 
naam ‘Google zoeken’. Kies 
voor de knop ‘Maken’. 5 Klik op het vinkje. 6

Deel het document door de e-
mailadressen in te geven van 
de medewerkers. Geef ze de 
rechten ‘Mogen reageren’.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Opdracht
Stappenplan

1. Eén groepslid maakt in Google drive een map met de naam foto’s aan. 

2. Deel deze map met je andere klasgenoten. 

3. Zet de instelling op ‘mag bewerken’. 

4. Deel alle mogelijke en liefst rechtenvrije foto’s van de monumenten.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Deel alle informatie met Google drive

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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1 Open de app ‘Drive’. 2
Kies voor ‘inloggen’. Meldt 
je aan met je Google  
e-mailadres.

3 Kies voor ‘+’ en  
maak een nieuw document.

4 Klik op ‘map’ om een nieuwe 
map aan te maken. 5 Geef het document een 

naam en kies voor ‘maken’. 6 De map werd nu aange-
maakt. In dit voorbeeld 
draagt de map de naam 
‘Monumenten’.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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7 Klik op de 3 puntjes. 8 Kies voor ‘Mensen toevoegen’.

9 Geef het e-mailadres van de mensen in 
met wie je zal samenwerken (1).

10 Zet de rechten op ‘Mag ordenen, toevoegen en  
bewerken. Klik daarna op de pijl om te bevestigen.

© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het logo van Google zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Vanaf nu is het verboden te praten.  
Je mag enkel nog communiceren via  

‘Google Hangouts’



SECTIE 4

26

Opdracht

Stappenplan

1. Je hebt je monumenten uitgekozen. 

2.Plan je route te vertrekken vanaf de Grote Mark.

3.  Zoek in Google Earth een kaart van Ieper. 

4. Maak een schermopname van de kaart.

5. Verklaar je te wandelen route met behulp van de app ‘Explain Everything’.

6. Exporteer het bestand en deel het met je leerkracht.
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1 Open de app ‘Kaarten’. 2 Zoek naar de stad ‘Ieper’. 3 Klik op zoek. Verwijder overtolli-
ge vensters en zoom in zodat je de 
belangrijkste delen van Ieper kan 
terugvinden.

4 Maak een schermopname 
van de kaart

5 Open de app ‘Explain 
Everything’. 6 Kies voor het document met 

het plusteken.
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7 Kies voor ‘Photo’s’ en zoek je 
afbeelding op en kies voor 
‘done’.

8 Kies voor de ‘i’ knop.

9 Klik de kaart aan en kies daar-
na voor ‘Lock’ en ‘nogmaals 
‘Lock’.
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10 Kies voor de pen of laserpen, 
pas de dikte aan door er een 
tweede keer op te klikken.

11 Begin op te nemen door te 
klikken op de rode knop.

12 Teken de route uit terwijl je 
aangeeft welke straten je zult 
bewandelen.

13

14

Klik op exporteren. Geef je 
bestand een naam. Bewaar 
het bestand als video in de 
fotorol.
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Opdracht

Stappenplan

1. Maak je boek klaar.

2. Bekijk de functies op de volgende bladzijde.

3. Werk aan een mooie lay-out.

4. Zorg voor tekst, video’s en geluiden om je boek interactief te maken.



+
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1 Open ‘Book Creator’. 2 Kies voor ‘New Book’. 3 Kies voor ‘Portrait’ / ‘2:3’.

4 Maak een cover. Voorzie een 
titel, een foto en vermelding 
van de auteur.

5 Met de + kun je foto’s uit de camerarol 
en van de camera toevoegen als ook 
tekeningen, tekst en geluid.

Portrait



32

Foto’s toevoegen

Tekst toevoegen.
Tekenen met de pen.

Enkele figuren toevoegen.Neem geluid op.

6
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i

Tik een object aan en tik op de letter ‘i’, hiermee kun je het lettertype, de tekstkleur, de volgorde van de animatie etc,... 
aanpassen als ook objecten verwijderen.
 
Wanneer je geen object selecteert, dan pas je de pagina-instellingen aan.

Geen objecten geselecteerd.

Paginainstelling aanpassen

7
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8 Open het boek om de binnenzijde 
te bewerken. 9

+

i

Opnieuw kunt u teksten, afbeeldingen etc toevoegen als ook 
lettertypes wijzigen door volgende knoppen te gebruiken.
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Pagina’s toevoegen doe je door te 
tikken op ‘pages’.

10 11

12

Tik op ‘Edit’.

Tik op een witte pagina. Kies daarna 
voor de knop ‘insert’. Wens je een 
pagina te verwijderen. Dan doe je 
dit op dezelfde manier. Maar daarna 
kies je voor ‘delete’.

13 Wanneer je de pagina’s ver-
wijderd of gekopieerd hebt, 
dan kunt u tikken op ‘done’.
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Delen van het boek.

14

 ePUB  Google Drive
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Opdracht

Stappenplan

1. Maak je boek klaar.

2. Bekijk de functies op de volgende bladzijde.

3. Werk aan een mooie lay-out.

4. Zorg voor tekst, video’s en geluiden om je boek interactief te maken.
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6
Tik een object aan en tik op de letter ‘i’, hiermee kun je het lettertype, de tekstkleur, de volgorde van de animatie etc,... 
aanpassen als ook objecten verwijderen.
 
Wanneer je geen object selecteert, dan pas je de pagina-instellingen aan.

geen objecten geselecteerd.



40

6 Open het boek om de binnenzijde 
te bewerken. 7

+

i

Opnieuw kunt u teksten, afbeeldingen etc toevoegen als ook 
lettertypes wijzigen door volgende knoppen te gebruiken.
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Pagina’s toevoegen doe je 
door te tikken op ‘pages’.

8 9 10Tik op ‘Edit’. Tik op een witte pagina. Kies daarna 
voor de knop ‘insert’. Wens je een 
pagina te verwijderen. Dan doe je 
dit op dezelfde manier. Maar daarna 
kies je voor ‘delete’.

12 1311 Wanneer je de pagina’s ver-
wijderd of gekopieerd hebt, 
dan kunt u tikken op ‘done’.



Stappenplan

HOOFDSTUK 5
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Evaluatie

Wil je weten hoeveel punten er te verdienen zijn, 
dan lees je best het volgende deeltje uit de cursus.
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OMSCHRIJVING 1 2 3

kan een Google document aanmaken. kan geen document aanmaken.
heeft hulp nodig bij het 

aanmaken van een document.

heeft geen hulp nodig en kan 
zelfstandig een document 

aanmaken.

kan een Google document delen. kan geen document delen.
heeft hulp nodig bij het delen van 

een document.
heeft geen hulp nodig en kan 

zelfstandig een document delen.

kan communiceren op een nette 
manier.

kan niet communiceren. Kent het 
hulpmiddel niet goed genoeg. 

Gebruikt scheldwoorden,...

heeft hulp nodig bij het opzetten 
van de connectie maar kan vrij 

goed communiceren..

kan zelfstandig een hangout 
inrichten en communiceren.

werkt aan en heeft voldoende 
informatie.

deed geen enkele inspanning. 
Heeft te weinig informatie 

verzameld.

heeft niet waardevolle informatie 
maar van te weinig 

monumenten.

heeft stipt en strak gewerkt. 
Heeft voldoende informatie 

verzameld en gedeeld.

kan werken met Explain Everything.

kan geen schermopname maken 
en invoegen. Kan geen 

aanwijzingen toevoegen aan 
Explain Everything

heeft hulp nodig bij het invoegen 
van de schermopname of kan 
geen aanwijzingen toevoegen.

kan zelfstandig werken met 
Explain Everything

kan werken met Book Creator.
Kan geen boek maken met Book 
Creator. Beschikt over te weinig 

vaardigheden.

heeft kleine problemen met het 
maken van het boek.

kan zelfstandig een boek maken.

kan zijn werk indienen in 
Smartschool.

Kan zijn werk niet indienen 
wegens aanmeld problemen. Kan 

de juiste uploadmap niet 
terugvinden.

heeft kleine problemen met het 
indienen van zijn werk.

kan zelfstandig zijn  werk 
indienen.
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Algemene informatie
In dit deel van de cursus kom je meer te weten over 
de maker van deze cursus alsook de bronnen die 
gebruikt werken om dit project op te bouwen.

Dit project is inmiddels 5 jaar oud, en dus reeds 
getest en goed bevonden door een 400-tal 
leerlingen.

Deze cursus is met uiterste zorg gemaakt, mocht je 
toch nog enkele raadgevingen hebben dan kunt u 
deze kenbaar maken via het e-mailadres: 

dewegwijzer@telenet.be

mailto:dewegwijzer@telenet.be?subject=
mailto:dewegwijzer@telenet.be?subject=
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Ik ben leerkracht/ICT-coördinator van de Middenschool te Ieper en sinds 2013 Apple 
Distinguished Educator.

In het secundair onderwijs volgde ik houtbewerking en meubelmakerij maar na het 
7de middelbaar trok ik naar het HTIGO te Deurne om een opleiding tot Geaggregeer-
de van het lager secundair onderwijs - Nijverheidstechnieken optie Technologische 
Opvoeding te volgen.

Eenmaal te werk gesteld in SIBA Aarschot en de Middenschool van het GO! te Heist-
op-den-berg ben ik via een ouder in de ICT-wereld gerold. 

Al snel werd mijn interesse gewekt om na te gaan hoe ik ICT succesvol kon gebruik 
bij mijn beroepsleerlingen. 

Enkele jaren later heb ik deze 2 scholen verlaten en ben nu reeds 10 jaar tewerkge-
steld in de Middenschool van het GO! te Ieper. Ik geef een 8-tal uren ‘techniek’ en een 
8-tal uren  'Actief leren met ICT’. Voorts ben ik tewerkgesteld als ICT-coördinator.

Het is tevens mijn taak om de leerkrachten van de Middenschool te Ieper te begelei-
den in hun zoektocht naar nieuwe materialen en middelen om leerling te motiveren.
 
Verder werk ik ook aan projecten zoals Nieuwe Innovatieve Scholen, Living Schools 
Lab (lsl.eun.org) en Creative Classroom (creative.eun.org), en werk ik freelance voor 
ICT-Atelier.
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Figuranten: aangekocht.

Logo: samenstelling van cliparts te vinden op: https://openclipart.org

(Pagina 6):

Slapen: https://openclipart.org/detail/6964/sleeping-reader

Zoeken: https://openclipart.org/detail/85393/search-for-fingerprints

Selecteren: https://openclipart.org/detail/222077/rpg-curved-mouse-cursor

Spanklem(men):

Vraagteken: https://openclipart.org/detail/254482/prismatic-confetti-question-mark-3 

Pijlen:https://openclipart.org/detail/81661/three-circular-interlocking-arrows

Presenteren: https://openclipart.org/detail/221087/business-man-cartoon-1

Vuilnisbak (pag 23, 31, 37): https://openclipart.org/detail/16723/trash-bins

Bronnen op YouTube, embedded met BookWidgets
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Geraadpleegde bronnen


