Leerkrachtenwijzer:

digitale toestellen hanteren (onderdeel: beamer)

Groep:

leerkrachten basisschool

Competentie:

Ik gebruik ICT, ik presenteer m.b.v. ICT, ik organiseer m.b.v. ICT

Domein:

beeld
Een beamer hanteren in combinatie met een laptop of ander AV-apparaat
(AV= audio-video). Een onderwerp klaarzetten en controleren. Het
geluidsvolume aanpassen aan de presentatie.
25 minuten per sessie
Werk in één groep met 3 à 4 waarvan iemand al ervaring heeft met
presentaties. Verdeel de taken, maar zorg ervoor dat iedereen individueel alle
doelen bereikt door elkaar te helpen.

Doelen:
Duur:
Suggestie/tip:

Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?

Ja ?

1. Mijn naam is: ………………………………………………………
Ik werk samen met: …………………………………………… ,
……………………………………… , ………………………………………
Vandaag is het …… / …… / …………….
2. Ik sluit de beamer aan op de laptop. Ik gebruik hiervoor of de VGAkabel of de USB-kabel. Ik gebruik ze niet allebei tegelijk. Ik sluit
enkel de audiokabel aan als ik het luidsprekertje van de beamer wil
gebruiken. Voor betere kwaliteit plug ik de audiokabel in aparte
boxen.

3. Ik schakel de beamer in met de afstandsbediening (1). Ik kies de
juiste bron via de knop “source” (2). Op de laptop kies ik het actieve
scherm via Fn-toets + functietoets (bijv. Fn+F5 of
Fn+F11, …). Ik houd de Fn-toets ingedrukt en klik
met interval op de functietoets.
4. Wij zetten op de laptop volgende onderwerpen op de taakbalk klaar
om te presenteren:
een powerpoint

een beeldbankfilmpje

een leerlingenwijzer

5. Ik zorg dat het beeld scherp is.
Via de knop „menu’ op de
afstandbediening stel ik de kleur en
de eventuele vervormingen bij. Ik
sluit boxen aan en test het geluid.
Ik controleer het volume via het luidsprekertje op de taakbalk in de
vbno: (1) (2) (3)

buurt van de klok.
6. Wij testen de 3 onderwerpen die klaar staan. Ook het
geluidsvolume! We verbergen het beeld met de afstandsbediening (3)
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7. Je kan ook werken met andere toestellen. Test als er tijd over is.

Ik vond dit makkelijk/leuk

commentaar:

Ik vond dit niet zo makkelijk/frustrerend,

Ik heb iets
bijgeleerd:

Heb ik het goed
gedaan ?
Ik vind:

De ICT-co
vindt:

LKW-een beamer gebruiken.docx

omdat …

