Today’s Meet
Doel

Voorkennis activeren

Korte beschrijving

Tool waarmee in besloten kring berichten van maximaal 140 tekens
kunnen worden uitgewisseld. De docent stelt een vraag. De studenten
typen hun antwoorden of opmerkingen in. Deze antwoorden worden onder
elkaar verzameld.

Leerfase

Introductie, Uitleg, Verwerking

Didactiek

 Tijdens de terugblik op de vorige les of bij de introductie
 Tijdens de les bij de uitleg de antwoorden of vragen behandelen
 Tijdens de les door de studenten zelf een vraag laten stellen aan
andere groepen

Soort werkvorm

Werkopdracht

Website

https://todaysmeet.com/

Materiaal

Docent: Computer, account bij TodaysMeet
Studenten: Eigen device met internet (BYOD)

Voorbereidingstijd

5 min.

Uitvoeringstijd

5 - 10 min.

Aantal studenten

Onbeperkt

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Taal

Engels

Gebruik

Gratis

Voorbeeld:
Aspecten van communicatie, Communicatie PW,
hoofdstuk 1, Traject welzijn, Uitgeverij
ThiemeMeulenhoff.
Ga naar: https://todaysmeet.com/Feedback-krijgen en
schrijf er een berichtje bij.

Uitleg:

Ga naar http://todaysmeet.com en maak een account
aan.

Voer achter ’MyRoom’ een naam in voor de kamer
die je wilt beginnen.
Houd het kort, want de naam van de kamer wordt
een deel van het internetadres.

Geef onder ‘Keep the room open for’ aan hoe lang
studenten berichten in de kamer mogen plaatsen.

Geef vervolgens aan wie er mee mogen doen. Het
makkelijkst is het aanvinken van ‘anyone’

Klik dan op ‘open your room’ en de Today’s Meet
kamer wordt zichtbaar.

Voer op het scherm onder ‘Nickname’ de naam in
waaronder je berichten wilt achterlaten.

Klik op de knop "Join".

Voer in het blauwe vak onder ‘Message’ het bericht
in dat je wilt plaatsen en klik daarna op ‘Say’. Het
ingevoerde bericht verschijnt nu links in de timeline.

In de adresbalk zie je het internetadres van de
kamer. Dit adres kun je doorgeven aan de studenten
die mogen deelnemen. De studenten kunnen tijd- en
plaatsonafhankelijk hun antwoorden intypen.

Als zij naar dit adres surfen, hun naam invoeren, op
‘Join’ klikken, een bericht invoeren en klikken op
‘Say’ kunnen zij berichten achterlaten.

Tijdens de les kun je klikken op ‘Room Tools’. Als je
dan klikt op ‘Projectorview’ zie je alle berichten onder
elkaar verschijnen.

Bij de ‘Room Tools’ kun je ook op een eenvoudige
manier een QR-code maken. Handig als de
studenten wel een device hebben, maar niet op een
link kunnen klikken. Plaats de QR-code in jouw
powerpoint en de studenten kunnen deze vanaf hun
plaats scannen met een QR-code scanner.

Tenslotte is het goed om te weten dat je via de
‘Room Tools’ de berichten ook kunt opslaan en
printen.
Meer uitleg:

http://ict-idee.blogspot.nl/2012/08/119todaysmeetmeet-berichten.html

http://www.spons.nl/23936/educatieve-apps-amptools-deel-2-free/23944/4-todaysmeet.
Hiervoor moet je wel een account aanmaken, maar dat is gratis. De gratis leerpaden over
educatieve apps zijn de moeite waard.

