Handleiding

voor je nieuwe boek-e
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Inleiding
Om zeker te zijn dat we jou in de toekomst blijven voorzien van een van de meest performante bordboeksystemen op de onderwijsmarkt, bouwden we onze bordboeken volledig opnieuw op in HTML 5. Hierdoor zijn de flashproblemen volledig van de baan. Tegelijk
voegden we heel wat nieuwe functionaliteiten toe en zetten we nog meer in op gebruiksvriendelijkheid.

Tools en functies

Hoewel alle functies gemakkelijk
terug te vinden zijn in het nieuwe systeem,
zal het toch even aanpassen zijn. In deze
handleiding leggen we je uit hoe je met
het nieuwe systeem aan de slag kan en we geven je
een overzicht van de nieuwe functionaliteiten.

Algemeen
Navigeren
Klik op de pijltjes om naar de volgende of vorige pagina te gaan.
Kan ook met de pijltjes en op je toetsenbord.

Menubalk links
Witbord
Klik op het bordicoontje om het witbord te activeren. Gebruik het witbord om een schema te
maken of iets te noteren met de tekentools. De schema’s en notities worden per pagina bewaard.
Klik nogmaals op het witbord om terug te gaan naar je boek.
Er zijn verschillende types witbord.
Blanco

Gewone lijnen

Ruitjes

Millimeter

Schrijflijnen

Notenbalk
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Herstarten
Verberg alle aantekeningen en oplossingen met één klik en keer terug naar de ‘oorspronkelijke’
staat van het bordboek. Handig om vlug een nieuwe les te beginnen.
Oplossingen
Aan de hand van het vinkje kun je zien of er bij deze pagina oplossingen horen. Als het vinkje
grijs is, zijn er geen oplossingen. Als het vinkje wit oplicht, zijn er op deze pagina oplossingen
beschikbaar.
Eén oplossing tonen
•
Klik op een antwoordlijn om een antwoord weer te geven.
•
Klik nogmaals om het antwoord opnieuw te verbergen.
•
Zijn er geen antwoordlijnen? Klik op de oefening. De oplossing verschijnt als afbeelding.
Meerdere oplossingen tegelijk tonen
•
Klik op het vinkje om de optie om meerdere oplossingen tegelijk te tonen te activeren. Het
vinkje licht roze op.
•
Trek een kader over de oefeningen waarvan je de oplossingen wilt tonen.
Klik op de ‘herstarten’-knop om alle antwoorden tegelijk te verbergen.
Bijlagen
Via de paperclip open je de bijlagen (audio, video, websites) die aan deze pagina gekoppeld zijn.
Ook de bestanden die je zelf hebt opgeladen, vind je hier terug.
Als er geen bijlagen beschikbaar zijn, is de paperclip grijs.
Klik op de paperclip om een lijst met bijlagen te openen. Tik op de naam van een bijlage om die te
openen.
Aantekeningen
Via deze knop toon je of verberg je de aantekeningen, markeringen of tekeningen die je op de
pagina hebt gemaakt.
•
Grijs: er zijn geen aantekeningen op deze pagina
•
Wit: er zijn aantekeningen beschikbaar. Klik op het icoontje om deze te tonen.
•
Roze: de aantekeningen worden weergegeven. Klik nogmaals op het icoontje om deze te
verbergen.
Pen en gom
Om snel te kunnen werken hebben we de pen en gom als vervanging van ‘het vlugge vierkant’
toegevoegd aan de linkerbalk. Klik je op de pen dan kun je onmiddellijk aan de slag met
schrijven. De kleur en de dikte van pen die je eerder koos worden dan gebruikt. Wil je de kleur
en de dikte van je pen aanpassen, dan gebruik je de uitgebreide tekentools in de rechterbalk.
Tik je op de gom, dan kun je meteen beginnen wissen.
Een of twee pagina weergave
Met deze knoppen kun je kiezen om 1 of 2 pagina’s weer te geven van je bordboek. Kies je
ervoor om de ‘1 pagina weergave’ te gebruiken, dan moet je de eerste keer aanduiden welke
pagina je wil tonen (links of rechts).
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Pagina roteren
Met deze knoppen kun je eender welke pagina in de gewenste richting roteren. Gebruik je de
‘2 pagina weergave’, dan moet je eerst kiezen welke pagina je wil draaien.
Zoomen
Klik op

om in te zoomen en op

om uit te zoomen.

Via 1:1 keer je met één klik terug naar het volledige scherm.

Selectiezoom. Trek een kader over het gebied waarop je wilt inzoomen.
Dit gebied verschijnt nu als volledig scherm. Op deze manier kun je snel
en precies op een bepaalde oefening of tekst inzoomen.
Klik op 1, 2, 3 of 4 om naar een bepaald kwadrant van je blad te gaan.

Navigeren in een ingezoomde pagina
Hou de muis ingedrukt om de pagina te verslepen naar boven, onder of opzij. Zo kun je navigeren
door de ingezoomde pagina.

Menubalk rechts
Via de drie streepjes rechts onderaan open je de menubalk rechts.
De opties zijn:

tekentools

toevoegen

pagina’s

boeken

sluiten

Bij het opstarten van je bordboek staat de optie ‘pagina’s’ geactiveerd. Klik op de streepjes
onderaan om een andere functie te activeren.
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Tekentools
Hier vind je alle mogelijke tekentools.
•
Klik op een icoontje om een tool te activeren.
•
Het icoontje licht blauw op.
•
Er klapt een menubalk uit. Hier kun je de kleur, grootte, lijndikte ... van je tekening bepalen.
•
Klik opnieuw op een icoontje om de tool te sluiten en het keuzemenu te verbergen.

Tekenen
Teken op de pagina in de gewenste kleur en puntdikte.
Typen
Klik op de plaats waar je wilt typen. Er verschijnt een tekstvak. Typ nu
je tekst. Het tekstvak kan je achteraf nog verplaatsen met het handje.
Markeren
Om een stuk tekst of een afbeelding te markeren, sleep je met je linker
muisknop een kader over het gewenste gebied.
Passer
•
Klik op de plaats waar je het middelpunt van je cirkel wilt zetten.
Je kunt het middelpunt nog verslepen.
•
Versleep de gekleurde bol om de straal van je cirkel te bepalen.
Maak een draaibeweging. Om een deel van een cirkel te tekenen,
laat je de gekleurde bol los voor de cirkel vol is. Door terug te
draaien wis je (een deel van) de cirkel.
Geodriehoek
Je kunt de geodriehoek verplaatsen, draaien en schalen.
Verplaatsen: neem de geodriehoek vast in het midden en sleep
hem.
Draaien: neem de geodriehoek vast bij één van de hoeken en draai
hem rond zijn as.
Schalen: neem één van de zijkanten vast en sleep de cursor naar
boven om te vergroten of naar beneden om te verkleinen.
Meetlat
Je kunt de meetlat verplaatsen, draaien en schalen.
Verplaatsen: neem de meetlat vast in het midden en sleep hem.
Draaien: neem de meetlat vast in de rechterbenedenhoek en
draai hem rond zijn as.
Schalen: neem de rechtse rand vast en sleep om de lat korter of
langer te maken. Je kunt ook de schaal op de lat aanpassen. Neem
de bovenrand vast en sleep deze naar links of rechts om de schaal
te verkleinen of te vergroten.
Lijn
Teken een lijn in de gewenste kleur, dikte en lengte.
Rechthoek
Teken een rechthoek in de gewenste kleur en grootte, gevuld of niet
gevuld. Door de shifttoets in te drukken en tegelijk de rechthoek op
de bladspiegel te tekenen worden de verhoudingen van de rechthoek
vastgezet en teken je een vierkant.
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Ellips/cirkel
Teken een ellips in de gewenste kleur en grootte, gevuld of niet gevuld.
Door de shifttoets in te drukken en tegelijk de ellips op de bladspiegel
te tekenen, worden de verhoudingen van de ellips vastgezet en teken je
een cirkel.
Veelhoek
Teken een veelhoek in de gewenste kleur en grootte, gevuld of niet.
Teken een eerste zijde. De volgende lijn zal automatisch aansluiten op de
eerste lijn in de gewenste hoek. Voltooi de veelhoek door een lijn te laten
aansluiten op het startpunt van je eerste zijde.
Gom
Sleep met de gom over je tekeningen, tekst of markeringen om deze
één voor één te verwijderen.
Handje
Hou met het handje een tekening, tekst of markering vast en versleep
die naar de gewenste plaats.
Prullenbak
Alle tekeningen en markeringen op deze pagina tegelijk verwijderen.
Toevoegen
Via deze knop kun je notities en bijlages invoegen. Wat je invoegt, vind je achteraf terug door
op de paperclip, in de menubalk links, te klikken.

Notitie
Voeg een notitie toe. Selecteer een paginahelft en typ je tekst.
Klik op opslaan.
Bijlage
Voeg een bijlage toe. Selecteer een paginahelft.
Kies het bestandstype.

Foto

Video

Audio

Document

Link

Bibliotheek

In de bibliotheek beheer je alle bijlages die je zelf toevoegde. Je ziet
er waar een bijlage gebruikt wordt en kunt er alle bijlages downloaden, aanpassen en verwijderen.
Paginaoverzicht
Navigeer door de pagina’s van je boek. Spring vlug naar een pagina verderop in het boek.
Boeken
Switch snel naar een ander boek, bijvoorbeeld wanneer een uitgave meerdere delen of modules bevat.
Sluiten
Sluit het boek en keer terug naar het hoofdstukoverzicht.
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Nog vragen?

81 0001 567

Mail naar
leraarskamer@diekeure.be!

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge
T +32 (0)50 47 12 88, F +32 (0)50 47 12 87, E besteldienst@diekeure.be, BTW be 0405 108 325

