
Antwoorden geven

Bewerken stap 1

Bewerken stap 4

Resultaten bek�ken

 

Account aanmaken

Bewerken stap 2

Maak een klas aan Verstuur link

Zoek een geschikte video

Bewerken stap 3:

Edpuzzle is een gratis tool waarmee bestaande video’s kunnen worden ingekort en verr�kt met geluidopnames, 
open vragen, meerkeuzevragen en commentaar. 
Gebruik je eigen gemaakte video of kies een video van b�voorbeeld YouTube, KhanAcademy of National Geographic. 

AAN DE SLAG ALS LEERLING

Ontvangt e-mail

Check de
voorkennis

LESVOORBEREIDING

Videoles bek�ken

Zoek bovenaan op een trefwoord via ‘Search’.
Je kan ook via een bron kiezen, zoals ‘YouTube’.
Kies een geschikte video.

Kik door op 'Edit'. Nu kunnen we de video
bewerken.
Versleep de blauwe balk als je de video korter
wilt maken.

Je kunt nu zelf toelichting geven op het filmpje.
Let op: je moet dan wel het hele filmpje
voorzien van audio.
Klik op 'Voiceover'.
Maak de audio-opname.

Je kunt nu korte audio-teksten toevoegen waar
je wil.

Speel de video af en  bekijk over welk onderdeel
je vragen wil stellen. 
Klik op 'Questions'.
Kies aan de rechterkant: 'open vraag, multiple
choice of toelichting'.
Voer de antwoorden in.
Klik op ‘Save’.
Klik rechtsboven op ‘Finish’.

Klik op het logo van 'Edpuzzle' linksbovenaan.
Voeg een klas toe bij 'My Classes'.
Voer klasnaam in, klik op het vinkje.
Klik op 'Create class'.

Klik op ‘Invite your students’.
Daar zie je de code en een link staan.
Verzend uitnodiging naar je leerlingen.

Nadat de leerlingen de video bekeken hebben,
kun je de statistieken bekijken.
Klik op ‘Progress’ achter je video.
Klik door op een naam voor details.

De leerling ontvangt een e-mail met de
uitnodiging en klikt op de link.
De leerling registreert zich als ‘Student’ via
hun Microsoftaccount.

De leerling klikt op ‘Join’ bij de klas.
De leerling ziet jouw les staan en klikt op ‘Start’.
De leerling volgt de videoles.

De leerling kan niet ‘doorspoelen’ als je
‘Prevent skipping’ hebt aangevinkt, maar wel
terugspoelen.
De leerling geeft antwoorden op de quiz.
De antwoorden worden geregistreerd en jij
kunt de antwoorden bekijken

Ga naar www.edpuzzle.com.
Klik op ‘Sign up’ - 'I'm a teacher'.
Log in via je Microsoftaccount.
Doorloop de registratie.



Je kunt ook je eigen video’s uploaden!
Met de ‘Superpowers’ kun je naast ‘Prevent skipping’
ook een datum koppelen aan jouw video: de
leerlingen moeten het dan voor die tijd bekeken
hebben.
Laat leerlingen zelf een Edpuzzle maken via de
‘Students Project’-optie: ga naar ‘My content’, klik op
‘Create’ en vervolgens op ‘Students Project’.

WWW.KOGEKA.IT
Bekijk de video met uitleg: 
https://bit.ly/3Vd6knk

Ook heeft Edpuzzle een uitgebreide Engelse
helpdesk: bit.ly/edpuzzlehulp

RESULTAAT...

GOUDEN TIPS... HOE VERDER?

Praktijkgerichte zaken. Het is vooral bedoeld om
theorie over te brengen.

Groepsactiviteiten. De videolessen zijn uitermate
geschikt om leerlingen zelfstandig op eigen
tempo door de theorie te laten gaan.

De leerling de gelegenheid bieden jouw uitleg
in eigen tempo te bekijken. Interactiviteit
verhoogt enthousiasme.

Voor de leerlingen:

Flipping the classroom: video-opname voor
theorie zodat je in de klas tijd hebt voor praktijk.
Inzicht in het leerproces van je leerlingen; wie
heeft welk deel van jouw instructie/theorie
begrepen?

Voor jou:

MINDER GESCHIKT
VOOR...

https://bit.ly/3Vd6knk
http://bit.ly/edpuzzlehulp

