Digitaal antwoordsysteem met papieren kaartjes

Stappenplan
1. Surf naar plickers https://www.plickers.com
2. Log in
Heb je geen plickers account? Sign Up.
 maak een login met je google account OF met je e-mailadres en een wachtwoord
Heb je een account? Sign In.
3. Maak je klas aan
Klik op Classes  add new class .

Typ de gegevens voor je klas (klasnaam, jaar, onderwerp, kleur) en klik op save.

Typ per leerling de klasnummer en de voornaam.
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4. Maak vragen
Klik op library, maak mappen en submappen.

Klik op de map waarvoor je vragen wil maken, klik op “New Question”, typ de vraag, typ de
antwoorden, vink de juiste antwoorden aan.

Later kan je de vragen altijd nog aanpassen, in een andere map plaatsen of verwijderen.

5. Een toets klaarzetten, de antwoorden scannen, de resultaten bekijken
Dit moet je 1 keer doen
- Installeer de app plickers op je smartphone of tablet.
- Geef alle leerlingen een antwoordkaart die ze in hun bank bewaren.
Surf naar https://www.plickers.com/cards en druk de standaard kaarten af.
Je hebt nu antwoordkaarten voor 40 leerlingen, er staan 2 kaaarten per pagina.
Lamineer, snijd en geef kaart 1 aan leerling met klasnummer 1 - kaart 2 aan …
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In de klas een toets afnemen zonder smartboard
- De vraag + mogelijke antwoorden (A, B, C, D) staan op het bord.
- De leerlingen lezen de vraag en de mogelijke antwoorden. Ze draaien hun antwoordkaart zo
dat de letter van het juiste antwoord bovenaan komt.
- Leraar: Start de app plickers op je smartphone of tablet en log in. Selecteer de klas, ga naar
de library en selecteer de vraag die op het bord staat.
Tik op de knop “Scan” en scan alle antwoordkaarten.
Klik onderaan op het vinkje en bekijk de antwoorden.

Later kan je de antwoorden herbekijken bij “results”.

Toetsvragen vooraf klaarzetten
- Login op plickers.
- In “my library” open je de vraag, klik op “Add to queue…” en selecteer de klas.
- Doe dat voor elke vraag die je wil opnemen in de toets.
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Een toets afnemen met digibord of beamer
- Aan de computer met digibord of beamer: login op plickers, klik op “Live View”
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Op de smartphone of tablet: login op plickers, selecteer de klas, klik op de vraag, wacht tot
de vraag op het digibord verschijnt

-

De leerlingen lezen de vraag, draaien hun antwoordkaart met de letter van het juiste
antwoord bovenaan. Scan de antwoorden in en bekijk de resultaten meteen of later.
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