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Cursus Onderwijs en ICT
Jaargang 1, deel 6

(versie 1.0 NL 11-1-2010)

“Haal meer uit je digitale schoolbord”
door Serge de Beer

Inleiding
Toen ik een tijdje geleden tijdens een presentatie op een stenen muur begon te drukken,
waar het beeld van mijn PowerPoint op werd geprojecteerd, besefte ik me, dat de luxe van
nieuwe technologie snel went. Toch zie je in steeds meer schoollokalen een digitaal
schoolbord verschijnen. Helaas wordt het in veel gevallen gebruikt als een elektronische
variant op het traditionele bord. Dat is jammer, want de mogelijkheden zijn ongekend. Om
er maar eens een paar te noemen:



Tekst en afbeeldingen zijn te verschuiven



Meer “pagina´s “ tegelijk gebruiken



“Pagina´s” kunnen worden opgeslagen



Interactiviteit met de klas, bijvoorbeeld met stemkastjes



Het is (meestal) een bord met geluid
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Je kunt de toepassing van een digitaal bord zó spectaculair maken, dat je lesvoorbereiding
bijna gaat lijken op het draaiboek van een show. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar een
musical of toneelstuk realiseer je je vaak niet, dat er heel veel verschillende mensen,
objecten, licht en geluid op het juiste moment moeten samenkomen.

In dit deel van de cursus kies ik voor een iets andere aanpak dan in de vorige delen. Ik ga
niet uit van een bepaalde applicatie, maar beschrijf een aantal toepassingen. De specifieke
software van de verschillende borden loopt te ver uiteen om te behandelen in deze cursus.
Alles wat ik uitleg is op vrijwel alle borden toepasbaar.
Als voorbeeld werk ik een deel van een les uit met als onderwerp “windenergie”. Ik richt
me hierbij op de onderbouw van het voortgezet onderwijs; dat lijkt me een aardig
gemiddelde doelgroep voor alle cursisten. Ik gebruik Microsoft PowerPoint, omdat het de
“de facto” standaard is voor het maken van presentaties. Daarnaast gebruik ik nog een
aantal andere applicaties.

De les “windenergie”
Om de mogelijkheden te laten zien van een digitaal bord laat ik de introductie zien van
een les over windenergie.

Doel van de les over windenergie:


Leerlingen inzicht geven in de toepassing van windenergie



Leerlingen inzicht geven hoe windenergie zich verhoudt tot andere bronnen
van energie

Voorkennis activeren:
De leerlingen hebben tijdens Geschiedenis/Mens en Maatschappij geleerd hoe
belangrijk molens (en dus ook de wind) zijn geweest voor de ontwikkeling van ons
land.

In dit voorbeeld laat ik alleen de introductie zien van de les. Ik heb geen verdere
werkvormen toegevoegd.

De basis voor de les
We starten met het maken van een PowerPoint presentatie.

Start PowerPoint
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Het eerste wat je moet doen, is het bestand opslaan.

Geef de presentatie bijvoorbeeld de naam ‘presentatie-les-windenergie.ppt’

Typ de naam van de les in het bovenste tekstblok en verwijder het onderste blok.

Om de les spannend te starten, beginnen we eerst zonder beeld en laten alleen
geluid horen. Daarvoor voegen we een nieuwe dia in, die we helemaal zwart gaan
maken.

Klik in PowerPoint op ‘Invoegen’, ‘Nieuwe dia’
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Klik vervolgens met de ‘rechter muisknop’ op de nieuw ingevoegde dia en kies
‘Achtergrond’
Er verschijnt een schermpje, waarin je de achtergrondkleur kunt kiezen.

Klik op de dropdownbox met het witte vlak en kies het zwarte blokje.

Klik vervolgens op ‘Toepassen’
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Het nadeel is, dat deze dia op de tweede plek in de presentatie staat.
Daarom moet je deze eerst verplaatsen naar positie 1.
Sleep de tweede “zwarte” dia aan de linkerkant op de eerste positie.

Eerste situatie

>

Tweede situatie

Als je de dia nu start, begint deze dus op een zwarte pagina.

Op de zwarte pagina ga je nu een geluidsfragment opnemen. Daarvoor is het
handig om te weten wat de rol hiervan zal zijn in de les.

Aanvang van de les
Situatie: het licht in het lokaal is uit. De leerlingen komen binnen en zoeken hun
plek. Het digitale bord staat op “zwart” (is de eerste pagina van de PowerPoint) en
het geluid staat al hard aan. Er is nog niks te horen. Als het stil wordt in de klas
start de voice-over.

Deze voice-over gaan we nu opnemen.
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Klik in PowerPoint op ‘Invoegen’, ‘Films en geluiden’ en ‘Geluid opnemen’

Je krijgt het volgende venster te zien:

Wanneer je op de ‘knop met de rode cirkel’ klikt, start de opname.

Uiteraard is het belangrijk, dat er een microfoon is aangesloten op je
computer!

Spreek de volgende tekst in (een beetje spannend natuurlijk):

“Hé, wat is het donker hier!? Waarom is het licht uit?
Zal er een stroomstoring zijn? Nee, dat kan niet. Dan
zou mijn stem nu ook niet te horen zijn. Er is in dit
lokaal dus elektriciteit aanwezig. Heb je je wel eens
afgevraagd, hoe al onze elektrische apparatuur wordt
gevoed? (even stil) Het zou heel goed kunnen zijn dat,
toen jij vanmorgen nog even de televisie aanzette, de
elektriciteit, die daarvoor nodig was, van de windmolens
in de Noordzee kwam. Dat we de wind voor ons laten
werken is handig, maar helemaal niet nieuw.
Kom, ik laat het je zien…

(In de les kun je vervolgens vragen een leerling het licht aan te doen.)

Je klikt vervolgens door naar de volgende dia, met de term “Windenergie”.
Dit is de titeldia.
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Na de titeldia is het tijd om echte beelden te laten zien. We voegen weer een
nieuwe dia toe met ‘Invoegen’, ‘Nieuwe dia’

Vervolgens toon je een afbeelding van een zeilboot op het scherm.

De nieuwe dia moet van het type ‘leeg’ worden.

Klik hiervoor aan de rechterkant van het scherm, in het venster, ‘Dia-indeling’.

Als het scherm ‘Dia-indeling’ niet in beeld is, kun je met de ‘rechter muisknop’ op
de dia klikken en vervolgens ‘Dia-indeling’ kiezen.

Zoek vervolgens een afbeelding op Internet van een zeilboot met gestreken zeilen.
Je kunt ook de afbeelding uit mijn collectie gebruiken:
http://www.flickr.com/photos/learningtour/2480681395/sizes/l/
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Kopieer in de internet browser de afbeelding door op foto met de ‘rechter
muisknop’ te klikken en vervolgens ‘Kopiëren’ te kiezen.

Ga vervolgens weer naar PowerPoint en plak de foto in de lege dia.

Vervolgens gaan we zelf een “zeil” op de zeilboot zetten.

Doe dit door onder in het scherm ‘Autovormen’ te kiezen.

Teken vervolgens het zeil op de boot. Je kunt de vorm omklappen door deze in het
midden over zijn eigen as te trekken. Als je uitgetekend bent, moet het resultaat er
ongeveer uitzien als hieronder.
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Omdat blauw niet de meest geëigende kleur is voor zeilen, gaan we dit eerst even
aanpassen.

Klik op “het zeil” en kies ‘Autovormen opmaken’

Kies vervolgens voor de kleur wit.

Druk daarna op ‘OK’
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We gaan nu het “zeil” binnen laten vliegen in de dia.

Aan de rechterkant van het scherm zie je nu het venster ‘Aangepaste animatie’.
Kies hier ‘Effect toevoegen’, ‘Ingang’, ‘Binnenvliegen’
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Druk op ‘Afspelen’ om het effect te zien.

In de les laat je nu de foto van de zeilboot zien
(je start een PowerPoint-presentatie makkelijk door op de functieknop ´F5´ te
drukken)

Op het digitale bord is de boot te zien zonder zeil

Je vertelt hier bijvoorbeeld bij:
“Al heel lang geleden had de mens ontdekt, dat de wind de kracht had om
voorwerpen te bewegen.”

Klik nu op de dia. De animatie van het zeil wordt gestart.
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Op het digitale bord is nu de boot met zeil te zien.

Wat we tot nu toe hebben gedaan, was net zo goed gelukt op een gewoon scherm
met een beamer. Maar nu komt de kracht van het digitale bord. Je vertelt
bijvoorbeeld: “Men ontdekte ook dat, wanneer je de wind laat vangen door een
groot oppervlak, je dingen snel kon laten bewegen. Zo is het zeil ontstaan.”

Je tekent nu met de digitale stift op het bord een aantal pijlen, die de richting van
de wind aangeven.

Je vertelt: “Door het zeil in de richting van de wind te plaatsen, vangt het de wind
op en wordt de kracht van de wind, via de mast, overgebracht op de boot…”
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“…Daardoor komt de boot in beweging.”

Om dit te illustreren ga je nu een animatie maken, waarmee de boot in de juiste
richting uit het beeld verdwijnt.

Schakel weer over naar de “ontwerpmodes” van PowerPoint. Hiervoor kun je het
makkelijkst op de toets ´Esc´ drukken.

Voeg eerst een nieuwe dia toe aan de presentatie, zoals je dit al eerder hebt
gedaan.

Je hebt, als het goed is, nu vier dia’s.

Klik met de ‘rechter muisknop’ op de vierde dia en kies ‘diaovergang’
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Kies aan de rechterkant van het scherm de overgang ‘naar rechts duwen’.

Als je nu de presentatie afspeelt, zie je dat de boot met de richting van de ‘wind’ uit
beeld wordt geduwd.

Vergeet niet ‘de wind’ uit te wissen van het digitale schoolbord! Anders blijven de
pijlen in beeld staan…

In dia 4 laat je zien, dat er nog meer toepassingen zijn van windenergie. Namelijk,
de molens die Nederland een technologische voorsprong hebben gegeven.

Vertel hier bijvoorbeeld bij:
“Men ontdekte, dat je de wind ook kon gebruiken in een vaste opstelling. Zo
kwamen er niet alleen molens om graan te malen, maar ook om polders droog te
malen (molen links) en om hout te zagen (molen rechts)”.
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Het is nu tijd om in onze les naar het heden te gaan. Dit doen we in een nieuwe
dia, nummer 5.

Vanuit deze dia gaan we een video starten. In dit voorbeeld gebruik ik een video
van Greenpeace, die eerlijk gezegd een beetje te eenzijdig is voor neutraal
onderwijs, maar de beelden zijn fraai. Daarbij komt, dat er ook een aardige
vergelijking in zit met andere energiesoorten. De gesproken tekst is wellicht wat
aan de moeilijke kant voor onze denkbeeldige doelgroep.

Voeg eerst een nieuwe dia in en vul deze op de onderstaande manier.

Je ziet, dat ik in de video een URL heb geplakt van een YouTube-video.
Het gaat om de volgende URL:
http://www.youtube.com/watch?v=BoVl40GHSuw

Wanneer je nu de PowerPoint start, kun je de URL aanklikken; je komt dan op de
site van YouTube. De video begint direct te spelen.

Het scherm van YouTube wordt over het scherm van PowerPoint heen geplaatst op
het digitale bord.
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Wanneer je klikt op het icoon rechts onder in de video wordt de video beeldvullend.

Als de video is afgelopen (of eerder) druk je op de toets ‘Esc’. Je komt dan weer
terug in het gewone YouTube-scherm. Als je dit scherm sluit, ben je weer terug op
dia 5 van de PowerPoint.
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Interactie met de leerlingen
Sommige scholen beschikken over stemkastjes, waarmee de leerlingen een keuze
kunnen maken. Bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Omdat de systemen
bij de verschillende borden zo uit elkaar lopen, laat ik alleen zien hoe je de dia zou
kunnen maken. Als je over dergelijke kastjes beschikt, kun je in de handleiding bij
het bord uitvinden hoe dit werkt.

We gaan nu nog één dia toevoegen aan de presentatie.

Met sommige stemprogramma’s kun je het stemmen binnen de PowerPoint
verwerken. In dat geval zou je er nog twee dia aan toe kunnen voegen.
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Tot slot laat je een dia zien met het goede antwoord.

Natuurlijk zou je deze les nog veel verder kunnen uitbouwen en zijn er nog veel meer
mogelijkheden voor het digitale bord. Zeker een onderwerp om in een later deel van de
cursus nog eens op terug te komen. Zeker, wanneer we het digitale bord gaan combineren
met de mogelijkheden van de elektronische leeromgeving, wordt het interessant.

Bestanden bij dit deel van de cursus

De PowerPoint bij deze les is te downloaden via:

www.learningtour.nl/cursus

Hier kun je ook een Excel-bestand vinden, dat je kunt gebruiken om een
‘draaiboek’ te maken van een multimediale les. Dit rekenblad rekent automatisch
de tijd door na een bepaald onderdeel van de les. Heel veel succes bij het
ontwikkelen van je eigen lessen voor het digitale bord!
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Opdracht bij deel 6

Opdracht
Ontwerp zelf een les met behulp van PowerPoint, die geschikt is voor het digibord.
Maak bij voorkeur gebruik van de mogelijkheden, die je hebt geleerd in dit deel van
de cursus.

Als je deze cursus volgt inclusief coaching kun je deze opdracht (de URL van het
formulier) insturen per e-mail naar: serge@learningtour.nl met als onderwerp
“opdracht O en I, deel 6”. Je krijgt dan een beoordeling van de opdracht.

In het volgende deel
Deel 7 van deze cursus zal gaan over sneller leren met (serious) gaming.

Ben je nog niet geabonneerd op deze cursus, kijk dan snel op
www.learningtour.nl/cursus

Coachings- en certificeringstraject via contactpersoon
Het is, naast het individuele traject, ook mogelijk coaching via een contactpersoon
(bijvoorbeeld de ICT coördinator) binnen de organisatie te laten verlopen. Hij of zij
verzamelt dan de vragen en bespreekt deze met mij. Dit traject is veel voordeliger dan het
individuele traject (Euro 29,50 per maand, excl. btw), namelijk Euro 895,- (per jaar, excl.
btw) per fysieke locatie (ongeacht het aantal medewerkers). Dus vanaf 3 personen geniet
u al voordeel. Tevens krijgt de contactpersoon (en het management) advies over de
toepassing van ICT binnen het onderwijs. Ook bij deze variant ontvangen de deelnemers
een certificaat.

Wil jouw school deelnemen aan dit traject of wil je meer informatie, mail mij dan op:
serge@learningtour.nl

Aanmelden voor het individuele traject kan op:
www.learningtour.nl/coaching.htm
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De cursus Onderwijs en ICT wordt mede mogelijk gemaakt door:

Paragin | Remindo, www.remindo.nl
Paragin ontwikkelt systemen voor het onderwijs, bijvoorbeeld de online leeromgeving
RemindoContent

Medsto, www.medsto.nl
Professionele voice-over, ook voor educatieve producties

Wil jouw organisatie deze cursus ook ondersteunen?
Neem dan contact op via serge@learningtour.nl

Copyright © 2009/2010, LearningTour, Serge de Beer
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Kopiëren en verspreiding van dit bestand als geheel is toegestaan! Graag zelfs.
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