Om de interactiviteit en betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen te stimuleren, is het mogelijk hen deel te
laten nemen met hun smartphone. Hiervoor is toegang tot internet nodig.

Volg deze stappen:
De leraar activeert smartphone gebruik op het digibord door het activatie-schuifje naar rechts te klikken.
De leerlingen pakken hun smartphone en gaan in hun browser naar www.online-masters.nl/app.
De leerlingen vullen hier de code die op het digischerm wordt getoond, in.
Er wordt nu een verbinding tussen smartphone en digibord tot stand gebracht. Bekijk op het digibord
of het aantal spelers overeenkomt met het aantal leerlingen.
Indien er geen interactieve elementen gebruikt worden zijn op een scherm, zien de leerlingen een wachtscherm in beeld op hun verbonden smartphones.
Zodra er bij een vraag op het digischerm op de knop stemmen geklikt wordt, komt na een kleine vertraging
van ca. 5 seconden, een keuze-scherm tevoorschijn op de telefoon van de leerlingen.
Doordat de smartphones pas na het klikken op stemmen geactiveerd worden, heeft de leraar genoeg tijd om
eerst de vraag te bespreken en antwoorden voor te lezen/door te nemen.
Na de verstreken antwoord-tijd, verschijnen de gegeven antwoorden op het digibord.
De leraar kan vervolgens de gegeven antwoorden bespreken en aangeven wat het correcte antwoord is.

problemen oplossen:
Als leerlingen per ongeluk tussentijds uitloggen, dan kunnen ze zich altijd weer opnieuw aanmelden door
naar dezelfde url te gaan die op het digibord wordt getoond en de code opnieuw in te vullen. Na het
inloggen worden ze dan direct doorgelinkt naar het juiste scherm.
Indien er geen connectie gemaakt kan worden met het digibord en smartphone(s), controleer dan eerst of
de ingevulde code juist is. Indien dit het geval is en een connectie blijft nog steeds uit, schakel mobiel
stemmen op het digibord dan uit en weer in. Probeer daarna nogmaals verbinding te maken met de nieuw
gegenereerde code.
Als dit niet werkt, of u ervaart andere technische problemen, stuur dan een mail naar info@edg.nl ovv
Online Masters. Bij voorkeur ontvangen we een korte omschrijving van wat er mis gaat, op wat voor
computer u werkt en voeg, waar mogelijk, een scherm-afbeelding van het probleem toe.

