LESBRIEF
ONLINE PRIKBORD
(PADLET)

Wij hebben voor jou en je studenten lesbrieven
ontwikkeld waar je met weinig voorbereiding een nieuwe
wending aan een les geeft.
Met Padlet maak je online prikborden. Je kunt een
padlet-prikbord op verschillende manieren inzetten:
tijdens een introductie van een nieuwe les, om kennis
met elkaar te maken of als terugblik op de vorige les.
Als docent maak je een ‘prikbord’ aan en vraagt aan de
studenten om een post-it op het prikbord te plakken met
een reactie. Dit kan door opmerkingen te plaatsen, een
foto te delen of een leuk filmpje te laten zien.

VOORBEELD
Een voorbeeld hoe een prikbord gebruikt kan worden
vind je op: http://padlet.com/mbodigitaal/dienstverlening

ZO WERKT HET
–	
Ga naar www.padlet.com en maak een account aan
via Aanmelden. De tweede keer gebruik je de knop
Log In.
–	
Als je een prikbord creëert zonder in te loggen of
je aan te melden, dan kun je het prikbord na 24 uur
niet meer bewerken. Je kunt er nog wel steeds
berichten op plaatsen, maar je kunt de titel en
privacyinstellingen niet meer veranderen.

–	
Je komt
op het
dashboard.
Je ziet daar alle
prikborden die je
gemaakt hebt of waar je
aan hebt bijgedragen.
–	
Om een nieuw prikbord te maken klik je links in de
bovenhoek op “Make a Padlet”.
–	
Op het volgende scherm kun je kiezen uit
verschillende prikborden. Kies er een die je mooi
vindt.
–	
Aan de rechterzijkant zie je dan een aantal
pictogrammen die belangrijk zijn om jouw prikbord
vorm te geven en om het prikbord een titel te geven.
Ook kun je hier instellen of de naam van de persoon
die iets plaats boven het berichtje komt te staan en
of andere hier wel of niet op mogen reageren.
–	
Berichten plaatsen doe je door op het plusje te
drukken, rechts onderin. Het is mogelijk om iets
schrijven, een bestand of foto te plaatsen of te
verwijzen naar een filmpje.

LEERDOEL Werkvorm om meningen te peilen
TIJDSDUUR Ongeveer een halfuur tot een uur
BENODIGDHEDEN D ocent: Computer met account bij Padlet
		 Studenten: Eigen device met internet

SAMENWERKEN
WEBSITE

1 - 2 per device, aantal studenten in principe onbeperkt
www.padlet.com

