
Account: Leerling GO! MIRA
Pw: MiddenschoolM1ra

Mail: miramediaklas@icloud.com

Wifi: #MIRA_gast
Pw: Waarjekanschitteren!

Software Apps Apparaten



Sneltoetsen

command + c = kopiëren   
command + v = plakken    
command + z = een stap terug
command + S = opslaan
command + P = printen
command + A = alles selecteren

shift + command + 3 = screenshot (verschijnt op bureaublad)
shift + command + 4 = screenshot met muis zelf te kiezen
shift + command + 5 = screenvideo 



DIGITAAL BRAINSTORMEN? 

Ook te vinden als 
app op de ipad!

Popplet en scrumblr kan je gebruiken 
zonder account.
 
Voor mindmeister, dotstorming en pinterest:

Naam: Mira Mediaklas
Email: miramediaklas@icloud.com
Pw: Waarjekanschitteren



control + c = kopiëren     F7 = spellingscontrole
control + v = plakken     F1 = help
control + z = een stap terug
control + S = opslaan
control + P = printen
control + A = alles selecteren

Print screen  = screenshot (verschijnt in plakbord, 
met ctrl+v kan je deze nu ergens plakken)

Sneltoetsen



Don’t complain
suggest what’s better



word-bestand .doc of .docx
powerpoint  .ppt of .pptx
excel    .exe of .xcel

afbeelding  .jpg of jpeg
filmpje    .mov of .mp4 of .avi
audio   .mp3 of .wav

een webpagina .html

gecomprimeerde map met bestanden  .zip
pdf-bestand (kan je niets in veranderen) .pdf

Een bestandsextensie is toegevoegd aan het einde van de naam van een document. 
Hieraan kan je zien wat voor soort bestand dit is.

.Extensies







Regels Afspraken&
1. Je gebruikt je smartphone nuttig en verantwoord in de les. 

2. Wanneer je foto’s of video’s maakt, heb je ALTIJD toestemming nodig.

3. We respecteren elkaars mening.

4. We dragen zorg voor materiaal. 
Wees altijd voorzichtig en leg alles mooi terug op zijn plaats.

5. We dragen zorg voor the cube. Laat je gerief niet slingeren, 
wees lief voor de planten, eet of drink niet aan de computers, ... zet je stoelen terug goed!

@thecube



#mira_media

Gebruik altijd: 

#waarjekanschitteren #miralaatjouglimlachen 
#sociaalsteschool2018 #sgr18 #mira #hamme 
#sociaalonline #mediawijsheid 
#toekomstgerichtonderwijs #media 
#inspileren #digiart #go #digitaal #thecube

Andere tags voeg je zelf toe, afhankelijk van de les.
Bijvoorbeeld: #greenscreen #virtualreality #...



Gebruik altijd: 

#waarjekanschitteren #miralaatjouglimlachen 
#sociaalsteschool2018 #sgr18 #mira #hamme 
#sociaalonline #mediawijsheid 
#toekomstgerichtonderwijs #media 
#inspileren #digiart #go #digitaal #thecube

Andere tags voeg je zelf toe, afhankelijk van de les.
Bijvoorbeeld: #greenscreen #virtualreality #...

QR-codes?
Een Qr-code is een 2D-streepjescode die werd ontwikkeld 
in 1994 door Denso Wave. (Japans bedrijf) 
QR staat voor ‘Quick Response’.

Het was oorspronkelijk bedoeld voor het identificeren van auto-onderdele-
len, maar we zien ze ondertussen verschijnen op sociale media, tijdschrif-
ten, visitekaartjes, kunst, ...een snelle link naar de juiste informatie.

In de mediaklas zal je deze vaak tegenkomen. 
Ze leiden je naar een website, app, instructievideo, ....

Met de gratis app ‘QR-code’ kan je deze codes scannen. 
Je kan de ipads hiervoor gebruiken of installeer zelf op je smartphone. 

Zelf een QR-code maken?
https://nl.qr-code-generator.com



Bronnen? Ja, die moet je vermelden!
Als je website, afbeeldingen, tekst, ... gebruikt van anderen moet je deze vermelden. 
Hierbij de regels volgens de NBN-norm (vaak gebruikt in het bedrijfsleven) 
Je krijgt telkens een voorbeeld. Als je sommige gegevens niet kan vinden, 
gebruik je de gevraagde afkortingen. (bijlage)

Een boek    NAAM, V., Titel, Eventuele ondertitel, Uitgeverij, Plaats van uitgave, 
     het jaartal van de uitgave, het aantal pagina’s. 
 
     MEIS & MAAS, E., De rubik’s kubus, Hoe los je hem op?, Rubik’s Brand,     
     Amsterdam, 2018, 64 pagina’s.

Een krantenartikel  NAAM, V., Titel van het artikel, Titel van de krant, datum, p.
  
     JRD, Spel laat scholieren nadenken over handicaps, 
     Het Belang van Limburg, 2007-10-06, p. 10.

Een tijdschrift   NAAM, V., Titel van het artikel, Titel van het tijdschrift, 
     de jaargang, eventueel het nummer van de aflevering en de begin- 
     en eindpagina van het artikel.

     N.N., Zonnepanelen, de installatie ontrafeld, Test Aankoop, 2011 , nr. 544, p. 12-18.
   
   



Een internetbron   NAAM, V., Titel. Internet, datum van publicatie of 
     van laatste revisie , (http-adres tussen haakjes). 

     NMBS, Koop je treinticket online, 2019, 
     (https://www.belgiantrain.be/)

Een Mondelinge bron    NAAM, V., (soort bron), Antwerpen, 28 februari 2019       
   
       Peeters, M. (interview), Antwerpen, 28 februrari 2019

BIJLAGE afkortingen

e.a.  d.w.z. “en anderen”, wanneer er meerdere auteurs zijn.
N.N.  nomen nescio, d.w.z. “een ongenoemde”, wanneer de auteursnaam ontbreekt.
s.d.  sine data, d.w.z. “er is geen jaartal”, wanneer het jaartal ontbreekt.
s.l.   sine loco, d.w.z. “er is geen plaats van uitgave”
s.n.  sine nomine, d.w.z. “er is geen titel”
s.p.  sine pagina, d.w.z. “er zijn geen paginanummers”







BLOGGEN

Kies één goed onderwerp en bouw daarrond de hele tekst.
Beter één goed verhaal als verschillende dingen door elkaar. 
Zo zal de lezer sneller afhaken. 

Zorg dat je de lezers aanspreekt. Wie zal je blog lezen? 
Wat is voor hen interessant om te weten? Schrijf persoonlijk en informeel. Een blog is geen 
wetenschappelijk artikel. 

Schrijf een goede titel en intro. Doe dit op het einde, dan heb je al je volledige tekst. Dit is 
het eerste wat je lezers lezen, dus het moet vragen om meer. kort en krachtig, max 3 zinnen. 
Wat staat er in jouw blog?

Schrijf een aangename tekst om te lezen. 
Gebruik korte zinnen, tussentitels, afbeeldingen, voorbeelden, verhalen, ...

Laat je blog nalezen door iemand. Zij kijken met een andere bril naar jouw verhaal en kun-
nen goede opmerkingen geven.

Writer’s block? Het is moeilijk onmiddelijk een goede blog te schrijven. 
Begin met te schrijven wat er in je hoofd zit, wat je denkt en wil zeggen. Nadien kan je zinnen 
aanpassen, herschikken en structureren.





Foto- en filmtips
Of je nu een dure foto- of videocamera vastneemt of een smartphone. 
Mooie foto’s en video’s maken kan iedereen! Enkele basistips:

Zorg voor een goede compositie. Dit is de manier waarop je je beeld kiest. Kijk door de lens 
en zorg dat het mooi is wat je ziet: geen mensen op de achtergrond, voorwerpen, ... 
Zet je onderwerp niet in het midden! Probeer uit: van hoog, op de grond, ....

Kijk uit voor tegenlicht. Film nooit naar een lichtbron. zorg ervoor dat het licht van achter de 
camera komt. Zorg daarbij wel voor genoeg licht, geen donkere ruimte.

Zorg dat je camera stil en stabiel staat. Ondersteun je handen en gebruik desnoods 
een statief. Zo zorg je voor een duidelijk en niet wazig beeld.

Zorg dat je goed scherpstelt. Zorg ervoor dat je zeker scherpstelt op het onderwerp dat je 
fotografeert of filmt.



Voor tekstopmaak (bij START) gelden volgende regels voor word, excel en powerpoint:

Om de tekst vet te zetten:    selecteer de tekst + klik op de B
Om tekst schuin te zetten:    selecteer de tekst + klik op I
Om de tekst te onderlijnen:    selecteer de tekst + klik op U
Om de tekst te doorstrepen:    selecteer de tekst + klik op abc
Om een super- of subscript in te voegen:   Selecteer de letter + klik op X of X

Om het lettertype te veranderen:   selecteer de tekst + klik op ‘Calibri’, het pijltje
Om de tekstgrootte aan te passen:   selecteer de tekst + klik op ‘11’, het pijltje (de kotjes ernaast kan je ook gebruiken)

Om tekst effecten toe te voegen:    selecteer de tekst + klik op A + maak keuze uit verschillende opties
Om tekst te markeren:     selecteer de tekst + kies markeringskleur
Om tekstkleur te veranderen:    selecteer de tekst + klik op A met kleur onder + maak je keuze

Bij de dubbele Aa kan je hoofdletters instellen. Bij de A met het gommetje kan je alle opmaak wissen.

Met de toetsten met bolletjes, lijntjes, 123, ... kan je opsommingen invoegen. 
Met de toetsen met enkel horizontale lijntjes bepaal je jouw uitlijning. 
Selecteer je tekst en lijn uit naar keuze: links, midden, recht, gelijk.

De toetsen met lijntjes en pijlen zorgen voor jouw regelafstand en inspringing.
Selecteer je tekst en probeer eens!



Downloaden?
De vraag is meestal: 

Waar komt mijn bestand terecht als ik dit gedownload heb?

    Bij Apple komt het bestand terecht in Downloads. 
    Deze map vind je via de Finder. 
    Op je scherm zal je rechtsboven  een pijl zien. Als je hieropklikt   
    zie je ook je download en de vooruitgang.        
    Van hieruit kan je deze ook opslaan.

    Bij Windows zie je je bestand en de vooruitgang       
    links onderaan het scherm. Van hieruit kan je deze      
    ook opslaan. Onder je documenten bevind zich ook      
    een map Downloads waar dit bestand zal bijstaan.

Tip! Op Smartschool dowload je een bestand door op de groene pijl te klikken.



Aanmelden?
https://mira.smartschool.be 
Gebruikersnaam: achternaamnaam  Bv. baeyenslisa
Paswoord: eigen paswoord *eerste keer krijg je er één

https://mira.simulise.com
Email: persoonlijke email Bv. lisa.baeyens@hotmail.com
Paswoord: eigen paswoord *eerste keer krijg je een mail om te activeren

https://www.wezoozacademy.be
Email of gebruikersnaam: Je smartschool-gebruikersnaam
Smartschooladres school: mira.smartschool.be

https://www.polpo.be
Klik op ‘Aanmelden met Smartschool’. 
Email of gebruikersnaam: Je smartschool-gebruikersnaam
Smartschooladres school: mira.smartschool.be 

https://www.knooppunt.net
Als je nog geen account hebt, maak je een nieuwe aan. 
Gebruikersnaam: emailadres + persoonlijk wachtwoord

Tip! Op Smartschool dowload je een bestand door op de groene pijl te klikken.



VLOGGEN

Kies één goed onderwerp waarover je vlog gaat.
Beter één goed verhaal als verschillende dingen door elkaar. 
Anders zal de kijker snel afhaken.

Zorg voor interactie en betrokkenheid. Maak het persoonlijk, vertel je eigen gevoel. 
Betrek de kijkers actief: stel ze ook vragen. 
Dit heeft als voordeel dat mensen die met jou kunnen “relaten” 
eerder geneigd zijn om te blijven kijken. 

Let op de achtergrond details. De kijkers zien niet enkel jou maar ook 
alles in je omgeving. Zorg dat je net niet voor twee vuilzakken filmt... 
Kies een leuke achtergrond of omgeving om in te vloggen. 
Ruim ook eerst de ruimte op voor je begint ;-)

Zorg voor goede kwaliteit van je video. Zorg dat je duidelijk praat en er geen geluid (of wind) 
op de achtergrond is. Gebruik de juiste apparaten en maak een leuke montage: 
gebruik verschillende standpunten van beeld, wissel af met tekst of effecten. Let op film-tips.

Wees expressief. Kijkers hebben niets aan iemand die tegen zijn zin iets vertelt. 
Gebruik al je enthousiasme, praat vlot, wissel af: eens fluisteren bijvoorbeeld, 
maak het spannend en gebruik je lichaam.








