Online les met HIP Online
Een nieuwe omgeving klaarzetten voor de leerling(en)

De korte versie
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Gebruik Chrome of Firefox
Eerste keer? Ga eerst naar https://app.hip-online.nl/demo om jouw device te testen
Ga naar https://app.hip-online.nl/session/create
Vul het formulier in
Gebruik de links die je ziet en die je ook per mail hebt gekregen: deel de juiste link
met de leerling(en)
Bereid jouw whiteboard voor zodat je meteen aan de slag kunt
Test & oefen!

First things first
Online lesgeven is anders dan je gewend bent. Er zit een scherm tussen jou en de leerling.
Dat heeft nadelen, maar biedt zeker ook kansen. Je kunt er een multimediale ervaring van
maken waardoor het voor de leerling meer gaat leven. Scan bijvoorbeeld een pagina van het
boek en schrijf en teken samen in het digitale boek. Hieronder wat tips. Maar het
belangrijkste is: oefen veel als docent. Het kost een beetje tijd, maar als je alle opties eens
rustig doorneemt word ook jij een online bijles master!
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Deel je scherm. Je kunt dan alles laten zien wat op jouw computer staat.
Programma’s maar ook websites.
Gebruik speciale software zoals:
○ GeoGebra (https://www.geogebra.org/) wiskunde formules, grafieken en
tekeningen
○ Wabbitemu (http://wabbitemu.org/) een grafische rekenmachine op jouw
computer
Schrijf groot en duidelijk
Gebruik veel verschillende pagina’s
Kopieer en plak (Windows toets + S, Shift + Command + 4):
○ Uit scans
○ Van websites
○ Uit andere programma’s

Maak een nieuwe omgeving aan
Op https://app.hip-online.nl/session/create kun je een nieuwe lesomgeving aanmaken.
Vul het formulier in een naam voor de omgeving, jouw naam en jouw e-mailadres. Alleen
@instituuthip.nl, @deschoolvanhip.nl, @hip-onine.nl en @ditiship.nl adressen kunnen
gebruikt worden.
Je kunt kiezen uit “Hoorcollege” of “Bijles of studiegroep”. De tweede is wat je zoekt voor
bijles of lessen in kleine groepjes waarbij iedereen het whiteboard mag gebruiken en kan
spreken. Hoorcollege gebruik je als je als docent wilt kiezen wie mag schrijven en spreken.

Klik op Aanmaken en de omgeving wordt aangemaakt.

Je ziet 2 links. De onderste is de link die je aan de leerling(en) geeft. Bijvoorbeeld per e-mail.
Bij een bijles is de onderste link ook voor jou de link om mee in te loggen.
Bij een hoorcollege krijg je een extra link die alleen voor de docent is. De persoon met die
link kan bepalen wie mag spreken en schrijven op het whiteboard.

Als het tijd is voor de les
De docent kan voor elke les een nieuwe, lege omgeving maken. Maar jullie kunnen ook in 1
ruimte alle lessen doen, zodat je nog terug kunt kijken.
Deel de unieke link met de leerling(en). Open die in Chrome of Firefox. Dan zit je in de les
en daar zie je elkaar. Zorg dat je op tijd bent. Neem 5 minuten speling om eventuele
probleempjes met laders, oortjes, camera’s etc. op te lossen.
TIP: je kunt als docent (en ook als leerling) alvast informatie klaarzetten op het whiteboard
voordat de les begint. Het whiteboard blijft bestaan, ook als je jouw computer uitzet. Dus die
grefiek, tekening, PDF of wat dan ook kun je er alvast opzetten. Goed voorbereid!
Veel succes & bij vragen bel je 035-2031750 of mail je naar help@hip-online.nl.
Team HIP Online

