APP

SKILLS

in het
onderwijs

Uitdaging:

Benodigdheden
Padlet-account, internetbrowser (docent), internetbrowser/smartphone
(student)

Wat is het?
Padlet is een interactieve muur
die je op je beamer kunt laten
zien. Hierop kun je zelf links,
afbeeldingen en video’s
plaatsen en organiseren, maar
studenten kunnen er vanaf hun
eigen computer/smartphone
ook dingen op de muur
plaatsen.

Toepassingen
•
•

•

•
•
•

Je lesmateriaal organiseren
en delen met je klas
Input vanuit je klas
verzamelen rondom een
onderwerp
Studenten zelfgemaakte
foto’s laten plaatsen op de
muur
Anoniem reacties
verzamelen uit de klas
Gemaakte opdrachten
inleveren
Je muur delen met je
collega’s

Tips
•
•

Sla je Padlet op als
afbeelding of als PDF
Kies een toepasselijke
achtergrond
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Uitdaging
In deze uitdaging ga je een muur kiezen, selecteer je een
toepasselijke achtergrond en vul je deze met voor jouw les
relevante inhoud. Ten slotte deel je deze tijdens de les met je
studenten zodat zij jouw inhoud kunnen bekijken en gebruiken.

Aan de slag
1. Log in bij www.padlet.com of maak een account aan.
2. Maak een nieuwe Padlet aan, stel een achtergrond in, geef
hem een titel (bijv. Politieke partijen) en een korte
omschrijving.
3. Dubbelklik op de muur om items toe te voegen. Voeg in
ieder geval de volgende items toe:
• Een blok met een titel en tekst (bijv. de lesinstructie of
de opdracht)
• Link naar een website
• Link naar een YouTube-video
• Een bestand vanaf je harde schijf (bijv. een Word- of
PDF-bestand of een afbeelding)
4. Versleep de inhoud zodanig dat het voor de student
duidelijk is wat hij/zij moet doen en in welke volgorde
(indien van toepassing)
5. Stel je privacy-instellingen zodanig in dat de link verborgen
is, en dat iedereen met de link Kan bekijken (of selecteer
dan Kan bewerken als studenten zelf dingen toe mogen
voegen.
6. Stel het internetadres in waarmee je studenten je muur
kunnen bereiken (bijv. nl.padlet.com/jjansen/politiek).
7. Deel de link met je studenten via de mail, beamer of een
whiteboard om hun toegang te geven tot je muur.

