Leerkrachtenwijzer:

Werken met Pinterest

Groep:

leerkrachten basisschool

Competentie:

Ik communiceer m.b.v. ICT

Domein:

Zoeken, verwerken, bewaren
Een pinterestbord kunnen raadplegen.
20 minuten

Doelen:
Duur:

Suggestie/tip:
Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?

Ja ?

1. Ga naar www.pinterest.com, klik op invite request om een account
te kunnen maken en voer je mailadres in. Overigens kun je ook
vrienden vragen je uit te nodigen.
2. Check je mail. Het duurt ongeveer een dag voordat je request is
gehonoreerd. In de tussentijd kun je het een en ander verkennen.
Klik op de activatielink in de mail en log in met Facebook of Twitter.
Vervolgens krijg je nog een verificatiemail. Als nieuw lid word je
gevraagd je e-mailadres te controleren.
3. Vul je settings aan: vul je gegevens in, schrijf een bio en voeg een
foto toe. Je bent nu herkenbaar en kunt verder met de volgende
stap (of deze overslaan en meteen naar stap 5 gaan).
4. Kies je vrienden! Je krijgt direct suggesties van vrienden die je kunt
volgen. Kun je meteen even spieken wat zij doen met Pinterest.
5. Aan de slag! Creëer je eigen board. Het geven van een naam aan een
pinboard is zo gepiept, maar hoe voeg je nu foto’s toe? Deze staat –
ook vrij logisch – bovenaan je scherm: Add +. Zoek bijv. via Google
de beelden die je voor je project nodig hebt. Ook kun je foto’s
uploaden vanaf je eigen computer. Voeg per foto een beschrijving
toe. Dit is (vreemd genoeg) een verplicht onderdeel. Ik wilde alleen
een foto ‘pinnen’, want het beeld zegt toch genoeg, maar dat is niet
mogelijk. Overigens worden projecten via Facebook en / of Twitter
gedeeld, dit kun je via settings aan- of uitzetten. Handig (of leuk) is
wel dat het automatisch de laatst geplaatste foto per prikbord laat
zien. Anders dan bij WordPress, blijft de eerste versie (de intro dan)
in beeld op Facebook.
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