Digitale quiz, puzzel, discussie, enquête

Maak een quiz in vijf stappen
1. Surf naar https://kahoot.com/
2. Log in
Heb je geen kahoot account? Sign Up  As a teacher  maak een login.
Heb je een kahoot account? Sign In.
3. Nieuwe kahoot  klik op de knop “New K!” en kies “Quiz”
4. Algemene informatie
Typ de titel en de beschrijving voor je quiz. Maak deze keuzes: Only me, Nederlands, School.
Optioneel: voeg een foto toe, voeg de URL van een filmpje toe.

Klaar? Rechts bovenaan klik op de knop “OK, go”.
5. Vragen maken
Klik op ”Ad question”.

-

typ de vraag
typ de mogelijke antwoorden (minimum 2, maximum 4, vink alle juiste antwoorden aan)
stel de tijdslimiet in, kies of je ja dan neen met punten werkt
voeg eventueel media toe (een foto of een filmpje)

Rechts bovenaan klik op de knop “Next”.
Voeg alle vragen toe. Na de laatste vraag klik je op “save”.
Klik op “Preview it” om je quiz te bekijken.
Zijn er nog fouten? Verbeter via “Edit it”.
Klaar? Klik op de knop “I’m done”.
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In de klas
1. Toestellen voor de leerlingen: smartphone, tablet, laptop of computer
Geef elke leerling een device of maak groepjes en geef elk team een toestel.
De leerlingen surfen naar kahoot.it en wachten op het startscherm.
2. De leraar: computer en beamer of digitaal bord
Surf naar kahoot.com, sign in, klik op “my kahoots”, klik op de knop “Play”.

Kies: Classic (leerlingen spelen individueel) of Team mode (leerlingen spelen in groepjes).
Wacht tot de pincode op het digibord verschijnt.

3. De leerlingen of teams vullen de game pin, de naam van het team en
hun voornamen (Nicknames) in op het individuele toestel of op het
toestel van het team.
Wacht tot de namen van alle leerlingen (of alle teams) op het digibord
verschijnen. Pas dan klikt de leraar op start.
Werk de quiz af.
4. Op het digitaal bord kan je de scores en ook de feedback
bekijken (knop “Show Scores” – “Show Feedback”).
Wil je de resultaten bewaren? Daarvoor dient de knop
“Save Results” (download om op te slaan op je computer).

Instructiefilmpjes Kahoot
Op youtube vind je tal van instructiefilmpjes, ook over kahoot.
-

Ictheek

Kahoot in de klas: het afnemen van een quiz
https://www.youtube.com/watch?v=QdnOBj_jyW8
Hoe een stellingenspel maken in Kahoot?
https://www.youtube.com/watch?v=9w5YgvoUGcM
Hoe maak je en quiz met Kahoot?
https://www.youtube.com/watch?v=s-AVEn36Oyg
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