STAPPER: Plickers
1.
2.

Eerst moet je een account aanmaken op de website van Pickers via je computer.
www.plickers.com
Dan kan je uw klas aanmaken: Klik op “add new class” en geef uw klas een naam.

3.

Geef je gegevens van de klas is: naam, jaar en je kan een kleurtje kiezen. Ten
slotte klik je op save.

4.

Hier geef je de namen in (best volgens klasnummer)

5.

Nu kan je vragen maken. Ga hiervoor naar library. Aan de linkerkant kan je een
map maken. Klik op new folder. Geef de map een naam. Dan klik je op “new
question”

Typ de vraag en vergeet niet verschillende antwoorden in te geven waarvan 1 als juiste.
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Klik op save and create new.
Bij de laatste vraag klik je
gewoon op save.
Je kan ook een true/false vraag
stellen.

Als je vragen klaar zijn klik je één voor één de vragen aan en klik je op “add to
queue”. Als je dat voor alle vragen hebt gedaan ben je klaar.

6.

Als je vragen klaar zijn, geef je de leerlingen een code kaart die je gratis kan
afdrukken.

(staat in de rechterbovenhoek)
Elke kaart heeft een nummer: geef de
leerlingen de kaart gelijk aan hun
klasnummer.

7.
8.
9.

Installeer de app “plickers” op je smartphone.
Klik op “Sign in” en voer je inloggegevens in. Klik dan op gereed.
Klik op de naam van je klas en dan op de eerste vraag. De vraag verschijnt met de
keuzemogelijkheden en onderaan zie je het icoon van een fototoestel en/of scan
staan. (afhankelijk van welke smartphone je hebt)
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10.
11.

12.

Vraag aan de leerlingen de codekaart omhoog te houden met de letter van het
juiste antwoord naar boven.
Klik op scan en beweeg je
smartphone langs de leerlingen die
hun codekaart omhooghouden.
Wil je de resultaten op je
smartboard zien. Klik dan op live
view. Daarna klik je op je
smartphone de tweede vraag
aan…

!!!! Belangrijk: computer en iPad/smartphone moeten dezelfde wifi toegang hebben.
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