Activiteiten voor oogbesturing
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Hoe gebruikt u dit boek

Dit werkboek wordt meegeleverd bij de Look to Learn oogbesturing software van Smartbox. Het is bedoeld voor
leerkrachten, ouders of personen die zich bezig houden met oogbesturing instructie en dient te worden gebruikt om
de vooruitgang bij te houden.

WERKBLADEN
In dit werkboek zit voor iedere activiteit een bijbehorend werkblad om de voortgang van de gebruiker bij te
houden.
De werkbladen bevatten drie verschillende leergebieden: algemeen begrip, reactie op inhoud en
oogbesturingsvaardigheden. Er zijn meerkeuze opties om aan te vinken en ruimte om opmerkingen en/of
observaties op te schrijven. Een voorbeeld hoe een werkblad te gebruiken is terug te vinden op pagina 44.
Enkele aanvullende werkbladen kunnen worden gedownload van de Smartbox website, inclusief een korte
samenvatting die kan worden gebruikt om resultaten van alle activiteiten op één pagina bij te houden.
Een ‘Superster’ werkblad maakt het mogelijk om topscores / snelste tijden bij te houden wanneer u met meerdere
oogbesturinggebruikers werkt, net als een resultatenoverzicht.

P - SCHALEN
De P-schaal wordt gebruikt op scholen in het Verenigd Koninkrijk. De P-schaal kan worden gebruikt als
meetinstrument bij leerlingen die onder niveau 1 van het Nationaal curriculum presteren. Het is ontwikkeld als
meetinstrument en zijn indicaties/richtlijnen.
In dit werkboek is er per Look to Learn activiteit een indicatie gegeven onder welke P-schaal de activiteit valt. Dit
kan gevonden worden in de rechter bovenhoek naast de observaties en doelen. (Het getoonde niveau hangt af van
hoe de activiteit uitgevoerd wordt.)
Houd er rekening mee dat de niveaus indicaties zijn en op meningen vanuit het Verenigd Koninkrijk gebaseerd zijn.

BLIJF VOORUITGAAN
Om het u te vergemakkelijken om succesvolle oogbesturing sessies te leiden, hebben wij per activiteit enkele tips
toegevoegd. Deze tips helpen de gebruiker om het meeste uit Look to Learn te halen en vooruit te blijven gaan met
de oogbesturing. Deze zijn terug te vinden in de gele hokjes op iedere pagina.

RESULTATEN ANALYSEREN
Look to Learn heeft een ingebouwd analyse instrument waardoor bekeken kan worden waar de gebruiker naar
gekeken heeft tijdens de activiteit. Het kan ook gebruikt worden om het totale bereik over het gehele scherm te
analyseren, de relevantie van waar naar gekeken wordt en het meten van vooruitgang.
Instructies over het gebruiken en verkrijgen van het analyse instrument staan in de Look to Learn handleiding,
verkrijgbaar op DVD of online via de Smartbox website.

INHOUD AANPASSEN
Veel van de activiteiten kunnen worden aangepast aan de voorkeuren/interesses van de gebruiker om hem extra te
motiveren. Dit kan door het aanpassen van de foto’s en video’s. Hoe u dit kunt doen vindt u in de handleiding.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat alle doelen te treffen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Is in staat alle gebieden op het
scherm te bereiken

Vindt doel statische afbeeldingen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk naar iedere foto wanneer deze op het scherm verschijnt om
er een taart naar te gooien. Deze activiteit is goed geschikt om de
reactie te analyseren op afbeeldingen die op verschillende delen
van het scherm tevoorschijn komen.

Taarten

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P3 (iii)

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik foto’s van familie en vrienden om de gebruiker extra te
motiveren.
• Goed voor analyseren van doel vinden vaardigheden.
• Observeer en help als de gebruiker dicht bij het doel komt.

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

Gekalibreerd:

Niveau

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Doelt op de statische ster om het
visuele effect te wijzigen

Begrijpt dat kijken naar het scherm
het effect creëert

Gebruiker is in staat het effect over
het scherm te verplaatsen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Waar je op het scherm kijkt, creëer je een speciaal effect met
een geluidseffect. Als de ster verschijnt kun je ernaar kijken om
naar het volgende effect te gaan.

Magische Muis

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P3(1)-P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Kijk naar de ster om het spooreffect van de muis te veranderen.
• Moedig de gebruiker aan om het effect in iedere hoek van het
scherm te maken.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat kijken naar het ei ervoor
zorgt dat het uitkomt

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Doelt op ster om activiteit te
herstarten

Reageert op geluid en animatie

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk naar het ei om de schaal te breken en kijk welk dier er in zit.
Het duurt 5 seconden voor het dier uit het ei komt. De ei activiteit
moedigt je aan om naar een specifiek gebied op het scherm te
kijken.

Eieren

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P3(1)-P5

Gebruikte tijd:

Tips
• De gebruiker moet blijven kijken naar het ei om het uit te laten
komen.
• Als de ster verschijnt, kijk er dan naar om het volgende ei te laden.
• Een goede activiteit om doel vinden te stimuleren.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Betrokken door gepersonaliseerde
achtergrond afbeelding

Begrijpt dat kijken naar het scherm
ervoor zorgt dat de verf spet

Kijkt over het hele scherm om
verschillende delen van de afbeelding
te spetteren
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Spetter verf over de hele muur door naar verschillende gebieden
te kijken. Het kanon vuurt automatisch, dus dit is een van de
eenvoudiger activiteiten.

Kanon

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P3(1)-P5

Gebruikte tijd:

Tips
• U kunt de achtergrondafbeelding wijzigen om de gebruiker te
motiveren.
• Probeer afbeeldingen met verschillende focuspunten om rondkijken
te stimuleren.
• Spletter verf op foto’s van vrienden en familie!

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Begrijpt dat de afbeelding onthuld
wordt door te kijken naar de vormen

Geeft reactie op de uiteindelijke
afbeelding

Kan verschillende gebieden op het
scherm bereiken

Doelt op de statische figuren

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Een afbeelding is verstopt achter de vormen. Kijk naar de vormen
en ze zullen verdwijnen, waardoor de afbeelding te voorschijn
komt.

Verwijder figuren

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Een goede leeroefening voor potentiële gebruikers van
ondersteunde communicatie.
• Begrijpt de gebruiker dat de afbeelding onder de vormen zit?
• Als de gebruiker zeker van zichzelf is, probeer dan de tijd op te
nemen waarin hij de activiteit afrondt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat de afbeelding onthuld
wordt door te kijken naar de blokken

Geeft reactie op de uiteindelijke
afbeelding
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Kan verschillende delen van het
scherm bereiken

Doelt op statische blokken

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Verwijder blokken werkt op dezelfde manier als Verwijder figuren,
maar er is mindere visuele afleiding. Het leidt op een prettige
wijze naar alternatieve communicatiesoftware zoals Grid 3.

Verwijder blokken

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

Gebruikte tijd:

P4, P5

Tips
• Probeer verschillende achtergrond afbeeldingen om betrokkenheid
met het scherm te stimuleren.
• Begrijpt de gebruiker dat de afbeelding onder de blokken zit?
• Als de gebruiker zeker van zichzelf is, probeer dan de tijd op te
nemen waarin hij de activiteit afrondt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Begrijpt dat de schuurdeur opent
door er 3 seconden naar te kijken

Betrokken bij tractor animatie aan
het begin
Reageert op het geluid en de
bewegende deur
Is in staat 3 seconden te doelen op de
schuurdeur

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk 3 seconden naar de schuur, dan gaat hij open en krijg je één
van de dieren te zien.

Boerderij

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Leer een gebruiker om de blik van het oog op een doel te fixeren.
• Geef de dieren namen om met de motivatie te helpen.
• Observeer de gebruiker om te zien of deze de animatie van het dier
bekijkt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat een instrument gaat
spelen door ernaar te kijken

Gebruikt het hele scherm om alle
instrumenten te spelen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Doelt op statische muziek objecten

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Alle instrumenten spelen hetzelfde deuntje, dus kijk of je de hele
band kunt horen door naar ieder instrument te kijken. Kijk nog
eens naar een instrument om het te laten stoppen met spelen.

Muziek maken

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Kijk naar een instrument om hem te laten spelen.
• Probeer de hele band te laten spelen!
• Benoem een instrument en kijk of ze hem kunnen activeren.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Kan verschillende delen van het
scherm bereiken en verschillende
flessen kapot gooien
Begrijpt dat door het kijken naar een
fles een bal wordt gegooid, zodat de
fles kapot gaat

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Doelt op statische flessen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Het doel van Flessen is om zoveel flessen kapot te gooien als je
kunt. Kijk naar een fles om die kapot te gooien en kijk of je ze
allemaal kapot krijgt.

Flessen

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P2(ii), P3 (i), P4

Gebruikte tijd:

Tips
• Kijk hoeveel flessen de gebruiker kapot kan gooien.
• Moedig gebruikers aan om alle kleine flessen kapot te gooien
(verschillende vormen en groottes).
• Analyseer het bereik en de nauwkeurigheid.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Kan het besturingspunt over het
scherm bewegen

Begrijpt dat de kleur en klank van
de blokken verandert als er nog eens
naar gekeken wordt
Gemotiveerd door de veranderingen
in klank en kleur

Begrijpt dat kijken naar het scherm
een speciaal effect geeft

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Als je rondkijkt op het scherm laat je de muzikale blokken
verschijnen. Als je vaker naar hetzelfde blok kijkt, zal het van
kleur veranderen en een andere geluid spelen.

Magische blokken

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om naar het hele scherm te kijken.
• Vraag hen de kleur van een bepaald blok te veranderen.
• Als de gebruiker zeker van zichzelf is, kan hij dan een tekening
maken?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat kijken naar het scherm
het graffiti effect veroorzaakt
Kan zijn blik over het scherm
bewegen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Richt op kleur en grootte om het
visuele effect te wijzigen
Kan keuzes maken met betrekking tot
kleur en dikte van de verf

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Spuit verf over de muur door op het scherm te kijken. Kijk naar
de verschillende kleuren en cirkels om de verf of grootte van het
spuiten aan te passen. Kijk naar de hoek rechts onderin om het
scherm leeg te maken.

Graffiti

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Stimuleer de gebruiker om de kleur en het formaat van de spuitbus
aan te passen.
• Kijk of de gebruik het hele scherm kan verven.
• Kan de gebruiker specifieke kleuren selecteren?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat het kijken naar iedere
windjeswolk geluid en animatie
veroorzaakt

Doelt op statische geluiden van
windjes

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Onderzoekt het hele scherm

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Voor mensen met een bepaald gevoel voor humor! Kijk naar de
windjeswolken zodat ze een windje laten.

Windjeswolken

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Hou je vast en knijp je neus dicht...!
• Vraag de gebruiker om de verschillende gezichten te zoeken,
bijvoorbeeld de blije wolk!
• Gebruik de locatie van de wolk om betrokkenheid met het scherm
vast te stellen.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat kijken naar een plaatje
ervoor zorgt dat een taart wordt
gegooid

Kan alle delen van het scherm
bereiken
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Doelt op statische karakters

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Gooi een taart naar alle karakters door naar ze te kijken. Deze
activiteit geeft echt veel plezier, ook voor wie niet op kleine
doelen kan richten.

Gezicht besmeuren

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Vraag de gebruiker om zijn favoriete gezicht te zoeken.
• Kijk of hij op een specifiek gezicht kan richten.
• Hoeveel gezichten kun je in een keer besmeuren?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op de uiteindelijke
afbeelding

Begrijpt dat de afbeelding zichtbaar
wordt door te kijken op de kraskaart

Gebruiker is in staat om de aanwijzer
over het scherm te bewegen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk rond op het scherm en kras alle speciale texturen weg om een
afbeelding te onthullen. De afbeelding kan aangepast worden voor
nog meer motivatie.

Kraskaart

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik plaatjes van vrienden en/of familie voor een leuke
verrassing!
• Als de gebruiker vertrouwen heeft, kunt u proberen de tijd op te
nemen voor het voltooien van de activiteit.
• Je hoeft maar 80% van de afbeelding te krassen.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Verkent het landschap om animaties
en geluiden af te spelen
Begrijpt dat het kijken naar
verschillende gebieden op het scherm
ervoor zorgt dat de animaties starten
Reageert op de animaties

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Ontdek dit interactieve visuele landschap en zorg dat het tot
leven komt.

Park leven

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om het interactieve visuele landschap te
ontdekken.
• Maak taken, zoals “Kun je de ballonnen laten knallen?”
• Er zijn in totaal 8 animaties, kun je ze allemaal vinden?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Begrijpt dat het kijken naar
verschillende gebieden op het scherm
ervoor zorgt dat de animaties starten
Reageert op de animaties

Verkent het landschap om animaties
en geluiden af te spelen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk naar de voorwerpen in dit visuele landschap en laat het
klaslokaal tot leven komen.

Klaslokaal

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om het interactieve visuele landschap te
verkennen.
• Maak taken, zoals “Kun jij de lamp kapot slaan?”
• Er zijn in totaal 8 animaties, kun je ze allemaal vinden?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat het nodig is om naar
het doel te kijken en niet naar de
waterspuit om de schieten

Voltooit ieder level succesvol

Begrijpt dat de waterspuit gaat
spuiten door te kijken naar specifieke
voorwerpen in het landschap
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak de auto schoon, blus het vuur, geef de planten water,
bespuit de insecten en laat de vogels schrikken - dat kun je
allemaal doen met de waterspuit. Kijk naar de voorwerpen om te
spuiten en het level te voltooien.

Waterspuit

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Analyseer de vaardigheid om doelen met verschillende afmetingen
op verschillende plekken te raken.
• Als de gebruiker vertrouwen heeft, kunt u proberen de tijd op te
nemen voor het voltooien van de activiteit.
• Verzin een verhaal over ‘Spuitland’ om de activiteit tot leven te
brengen.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat door het knappen van de
bellen meer bellen verschijnen

Richt op alle gebieden op het scherm

Is in staat te richten op kleine en
grote bellen

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Door naar de bellen te kijken knappen ze en worden ze gesplitst in
steeds kleinere bellen.

Bellen

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Analyseer of de gebruiker bewegende voorwerpen kan volgen.
• Stel het aantal bellen in dat moet knappen.
• Kan de gebruiker de kleinste bellen laten knappen?

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op gepersonaliseerde
afbeeldingen
Begrijpt dat door het kijken naar
de doelen de afbeelding erachter
zichtbaar wordt

Is in staat om alle gebieden op het
scherm te bereiken
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Is in staat om op doelen te schieten

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Terwijl je je door de levels werkt, zul je meer doelen moeten
schieten. In deze activiteit neem je het op tegen de klok. Waarom
probeer je niet een nieuw record te breken? Kijk 3 seconden naar
het eerste doel om te starten.

Schieten

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Gepersonaliseerde afbeeldingen maken deze activiteit nog
interessanter.
• Maak een scorebord voor de klas met een prijs voor de winnaar.
• Als de cursor steeds iets naast het doel komt, zal de kalibratie niet
helemaal goed meer zijn.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Gebruiker begrijpt dat de film
bestuurd kan worden door ernaar te
kijken
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Gebruiker is in staat om de favoriete
film te kiezen

Is in staat om blik vast te houden om
de film door te laten spelen

Vestigt zijn blik op het doel om een
film af te spelen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

De filmmuur activiteit laat je twee films op het scherm afspelen.
Als je naar een afbeelding kijkt zal een film spelen. Zodra je
wegkijkt, zal het stoppen.

Filmmuur x2

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik savetube.com om nieuwe filmpjes van YouTube op te slaan.
• Plaats de films zo dat het verkennen van het scherm wordt
gestimuleerd.
• Probeer verschillende films om de motivatie en smaak te ontdekken!

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

Gekalibreerd:

Niveau

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

de begeleider

Reageert juist op de instructies van

Gebruiker begrijpt dat de film
bestuurd kan worden door ernaar te
kijken

Gebruiker is in staat om de favoriete
film te kiezen

Is in staat om blik vast te houden om
de film door te laten spelen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

De filmmuur activiteit laat je vier films op het scherm afspelen.
Als je naar een afbeelding kijkt zal een film spelen. Zodra je
wegkijkt, zal het stoppen.

Filmmuur x4

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik savetube.com om nieuwe filmpjes van YouTube op te slaan.
• Plaats de films zo dat het verkennen van het scherm wordt
gestimuleerd.
• Probeer verschillende films om de motivatie en smaak te ontdekken!

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Gebruiker is in staat om de favoriete
film te kiezen
Gebruiker begrijpt dat de film
bestuurd kan worden door ernaar te
kijken
Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Is in staat om blik vast te houden om
de film door te laten spelen

Vestigt zijn blik op het doel om een
film af te spelen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

De filmmuur activiteit laat je zes films op het scherm afspelen.
Als je naar een afbeelding kijkt zal een film spelen. Zodra je
wegkijkt, zal het stoppen.

Filmmuur x6

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik savetube.com om nieuwe filmpjes van YouTube op te slaan.
• Plaats de films zo dat het verkennen van het scherm wordt
gestimuleerd.
• Probeer verschillende films om de motivatie en smaak te ontdekken!

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op de animatie en het
geluid
Begrijpt dat kijken naar het fruit
ervoor zorgt dat het een stomp krijgt

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Bereikt alle gebieden op het scherm

Is in staat om het fruit kapot te slaan

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Plet de gekke fruitgezichten met de gigantische bokshandschoen.
Om dit voor elkaar te krijgen, moet je naar ieder stuk fruit kijken
terwijl het op het scherm voorbij komt. Plet 20 stukken fruit om
deze activiteit af te ronden.

Fruitmoes

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om zijn score te verbeteren (maximaal 20
stompen).
• Reageert de gebruiker meer op het ene soort fruit dan het andere?
• Neem de tijd van de activiteit op om te zien of te gebruiker sneller
wordt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Begrijpt dat de sneeuwpop wordt
gebouwd door naar de sneeuwvlokken
te kijken.
In staat om alle gebieden op het
scherm te bereiken

Reageert op de sneeuwvlokken en de
animatie van de sneeuwpop

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Richt op de sneeuwvlokken om de
sneeuwpop te bouwen

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Door te kijken naar de vallende sneeuwvlokken, kan je een
sneeuwpop bouwen. Als je 25 sneeuwvlokken te pakken krijgt, is
de activiteit afgerond en komt de sneeuwpop tot leven.

Sneeuwvlokken

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Kan de gebruiker de score zien? Moedig hem aan om zoveel mogelijk
sneeuwvlokken te pakken te krijgen.
• Neem de tijd van de activiteit op om te zien of te gebruiker zijn
score kan verbeteren.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat om verschillende
voedselkeuzes te maken

Reageert op de animatie

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Houdt zijn blik vast om een onderdeel
te selecteren
Volgt de animatie

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kies wat de man als avondeten gaat nemen vanuit de rechterzijde
van het scherm.

Etenstijd

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Geef de gebruiker opdracht om een bepaalde selectie te maken.
Bijvoorbeeld “Waar is de hamburger?”
• Observeer de cursor om te zien of de gebruiker de animatie volgt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat om verschillende keuzes te
maken

Reageert op de animatie

Volgt de animatie

Houdt zijn blik vast om een onderdeel
te selecteren

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kies welk voorwerp de atleet gaat gooien. Kijk naar de optie die
je wilt kiezen aan de linkerzijde van het scherm.

Speerwerpen

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Geef de gebruiker opdracht om een bepaalde selectie te maken.
Bijvoorbeeld “Waar is de bezemsteel?”
• Observeer de cursor om te zien of de gebruiker de animatie volgt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat om verschillende keuzes te
maken

Reageert op de animatie

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Houdt zijn blik vast om een onderdeel
te selecteren
Volgt de animatie

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kies hoe je de sneeuwpop gaat helpen. Kijk naar de opties aan de
linkerzijde van het scherm.

Sneeuwpop

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Geef de gebruiker opdracht om een bepaalde selectie te maken.
Bijvoorbeeld “Kun je een kopje thee kiezen?”
• Observeer de cursor om te zien of de gebruiker de animatie volgt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat om verschillende
bandenkeuzes te maken

Reageert op de animatie

Volgt de animatie

Houdt zijn blik vast om een onderdeel
te selecteren

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kies welke banden je wilt geven aan Anton de Auto. Kijk naar de
opties aan de linkerzijde van het scherm.

Banden

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Geef de gebruiker opdracht om een bepaalde selectie te maken.
Bijvoorbeeld “Kun je de donut vinden?”
• Observeer de cursor om te zien of de gebruiker de animatie volgt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat om verschillende
drumstokkeuzes te maken

Reageert op de animatie

Reageert juist op de instructies van
de begeleider
Houdt zijn blik vast om een
onderdeel te selecteren
Volgt de animatie

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kies welke drumstokken Diego de Drummer moet gebruiken. Kijk
naar de opties aan de rechterkant van het scherm.

Drummer

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Geef de gebruiker opdracht om een bepaalde selectie te maken.
Bijvoorbeeld “Kun je drummen met de slang?”
• Observeer de cursor om te zien of de gebruiker de animatie volgt.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Gebruiker begrijpt het kiezen van
Leuk of Stom

Volgt en reageert op de animatie

Houdt zijn blik vast om Leuk of Stom
karakters te selecteren

Doelt op de Leuk/Stom karakters

Kan kiezen tussen Leuk en Stom

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk naar het plaatje in het midden van het scherm voor je beslist
of je dit LEUK of STOM vindt! Als je het leuk vindt, kijk dan naar
het groene, blije gezicht. Vind je het stom, kijk dan naar het
rode, boze gezicht.

Mening

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Gebruik diverse afbeeldingen om te ontdekken wat de gebruiker
leuk of niet leuk vindt.
• Behandel de reactie als communicatie voor ja en nee.
• Blijf de afbeeldingen afwisselen om verschillende reacties aan te
moedigen.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Volgt en reageert op de animatie

Gebruiker doelt op kleding en
karakter keuze
Houdt blik vast om te selecteren
(kiest ster om een activiteit te
herstarten)
Kan keuzes maken hoe het monster
eruit komt te zien

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak je eigen enge monster in de Look to Learn Monsterfabriek!
Kijk om de mond, ogen, lijf en accessoires te kiezen.

Monsterfabriek

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4 - P6

Gebruikte tijd:

Tips
• Kijk of de gebruiker een ‘eng’, ‘vrolijk’ of ‘Kerst’ monster kan
maken.
• Met ‘print screen’ kun je de monstercreatie opslaan.
• Daag de gebruiker uit om de ster te kiezen en de activiteit opnieuw
te starten.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op score

Is in staat om verschillende keuzes te
maken

Volgt en reageert op de animatie

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Doelt op en selecteert een actie
(steen, papier of schaar)

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Een klassieker. Papier verslaat steen door deze in te pakken; steen
verslaat schaar door hem bot te maken; schaar verslaat papier
door het te knippen. Het gaat hier om beste uit 3.

Steen, papier, schaar

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P4, P5

Gebruikte tijd:

Tips
• Probeer dit spel samen te spelen om het concept te leren voor het
in Look to Learn wordt gespeeld.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op het plaatsen van de dart

Reageert op score

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Richt op verschillende gebieden in het
tafereel; dartbord, man, muur

Houdt blik vast om dart te gooien

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Kijk naar de café omgeving om de activiteit te starten. Kijk zo
goed mogelijk naar het midden van het dartbord. Darts in de
buitenste ringen geven 10 punten, 50 in de blauwe ring en 100 als
het lukt om het dart in bull’s eye te krijgen.

Darts

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

Gebruikte tijd:

P6

Tips
• Kijk wat er gebeurt als het pijltje de man raakt!
• Kan de gebruiker de maximum score van 500 halen?
• De gebruiker moet naar de beker kijken om het spel te herstarten.

Gekalibreerd

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

In staat om reeks te volgen (geef aan
hoeveel)

Volgt en reageert op de animatie

Houdt blik vast om een drankje te
selecteren

Reageert juist op de instructies van
de begeleider

Is in staat om te richten op drankjes

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

De Tovenaar maakt een magisch drankje met 4 speciale
ingrediënten. Je moet goed kijken als hij ze in de toverketel gooit
en maak het recept na in de juiste volgorde.

Toverdrank

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P7, P8 (rekenen)

Gebruikte tijd:

Tips
• Maak tegen de muur van het klaslokaal een scorebord (zie p.45)
• De toverketel heeft dezelfde kleur als het laatste drankje dat de
tovenaar heeft geroerd.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Reageert op score

Schiet en keept in alle gebieden van het
doel

Houdt blik vast om een doelgebied te
selecteren

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Doelt en maakt keuzes: karakter, set,
positie

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Neem een strafschop, kies het gebied van het doel waar je op
wilt richten en kijk er naar, daarna zal Molly het Monster proberen
hem tegen te houden. Kies het wisselsymbool om als doelman te
spelen.

Penalties

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P5, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Kies een set die past bij het favoriete voetbalteam van de gebruiker.
• Kijk of je in de bovenhoek kunt scoren.
• Kun je met 5-0 winnen? Houd de uitslagen bij op het vel op pagina
45.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat verschillende keuzes te maken
(bijv. volgorde van gekozen dieren, waar
ze worden geplaatst)

Reageert op diergeluiden

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Sleept en plaatst de dieren op de sterren

Is in staat ieder dier te selecteren

Verkent het landschap en vindt de sterren

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak je eigen oerwoud. Kijk naar een dier om het te selecteren,
kijk dan naar een van de sterren om het in het landschap te
plaatsen.

Jungle

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P6, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om de dieren op logische plekken te
plaatsen.
• Gebruik ‘print screen’ om de afbeelding op te slaan.
• Kijk naar de ster om het spel opnieuw te starten.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat verschillende keuzes te
maken (bijv. volgorde van gekozen
dinosaurussen, waar ze worden geplaatst)

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Sleept en plaatst dinosaurussen op de
sterren

Is in staat om iedere dinosaurus te
selecteren

Verkent het landschap en vindt de sterren

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak een prehistorisch landschap! Kijk naar een dinosaurus om
hem te kiezen en kijk dan naar een van de sterren om hem in het
landschap te plaatsen.

Dinosaurussen

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P6, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Kijk of je de pterodactyl in de lucht kunt plaatsen!
• Gebruik ‘print screen’ om de afbeelding op te slaan.
• Kijk naar de ster om het spel opnieuw te starten.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat verschillende keuzes te maken
(bijv. volgorde van gekozen beestjes,
waar ze worden geplaatst)

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Sleept en plaatst beestjes op de sterren

Is in staat om ieder beestje te selecteren

Verkent het landschap en vindt de sterren

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak een landschap met kruipende beestjes! Kijk naar een beestje
om hem te selecteren en kijk dan naar een van de sterren om hem
in het landschap te plaatsen.

Beestjes

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P6, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Kun jij de spin in zijn web zetten?
• Gebruik ‘print screen’ om de afbeelding op te slaan.
• Kijk naar de ster om het spel opnieuw te starten.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat verschillende keuzes te maken
(bijv. volgorde van zeedieren, waar ze
worden geplaatst)

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Sleept en plaatst zeedieren in het
landschap

Houdt blik vast om zeedier te selecteren

Verkent het onderwater landschap

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak een onderwater landschap! Kijk naar een zeedier om hem te
selecteren, en kijk dan waar je het in het landschap wilt plaatsen.

Onder water

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P6, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om de zeedieren op de juiste plek te
plaatsen.
• Gebruik ‘print screen’ om de afbeelding op te slaan.
• Kijk naar de ster om het spel opnieuw te starten.

Gekalibreerd:

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider:

J

1
Laag

N

N

2

Niet getoond
of nvt

Gebruikersnaam:

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

Is in staat verschillende keuzes te maken
(bijv. volgorde van gekozen dieren, waar
ze worden geplaatst)

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

Sleept en plaatst dieren in het landschap

Houdt blik vast om dier te selecteren

Verkent het boslandschap

Leerdoelen:

3

4

Bereikt

5
Hoog

Apparaatpositie:

Gebruikerspositie:

Aan het
ontwikkelen

Maak een boslandschap! Kijk naar een dier om het te selecteren,
en kijk dan waar je het in het landschap wilt plaatsen.

Bos

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Observaties en doelen

Datum:

J

Opmerkingen

Tijdstip:

N

P6, P7

Gebruikte tijd:

Tips
• Moedig de gebruiker aan om de dieren op de juiste plek te plaatsen.
• Gebruik ‘print screen’ om de afbeelding op te slaan.
• Kijk naar de ster om het spel opnieuw te starten.

1
Laag

Persoonlijke
J
afbeeldingen /
video’s:

Begeleider: Jan de Herder

J

Gekalibreerd:

Gebruikersnaam: Kira de
Boer

Algemeen succes

Plezier

Motivatie

Begeleiding

Niveau

V

V

2

V

N

N

V

3

V

4

5
Hoog

Kira’s hoofd vanwege stimulering
ogen te openen

J

V

N
Analyse toonde voorkeur aan voor linkerzijde van het scherm

Ingebouwde analyse
gebruikt:
Opmerkingen:

Goed succes niveau, geloof dat ze gemotiveerd zal raken om verder rond te kijken - in
algeheel P2ii/P3 bereikt

Haar reacties zijn zeer positief en ze lacht om de animaties

Goed, ze vindt de verschillende animaties leuk. Begint te begrijpen dat kijken animatie laat
bewegen.

Begrijpt dat door te kijken, dingen gebeuren, maar heeft aanmoediging nodig.

Opmerkingen

Probeer haar naar andere animaties te laten kijken, ze heeft door dat
er meer op het scherm is, maar moet ontwikkelen rechts te kijken (zie
analyse)

Blije reacties, lacht als meisje schommelt

Apparaatpositie: Hoog boven

Gebruikerspositie: rolstoel
achterover

V

V

V

V

Reageert op de animaties

Reageert juist op de instructies van de
begeleider

V

Begrijpt dat het kijken naar verschillende
gebieden op het scherm ervoor zorgt dat
de animaties starten

Behoorlijk zeker - blijft teruggaan naar meisje op schommel en lacht als
ze beweegt

Richt vooral op animaties aan linkerkant (boom, meisje op schommel),
beweegt niet over hele scherm (P3i)

V

P2-P6

Verkent het landschap om animaties en
geluiden af te spelen

Observaties en doelen

Gebruikte tijd: 20 min

Kijkt naar scherm als park omgeving verschijnt na enkele aanwijzingen
(P2ii)

Bereikt

Tijdstip: 14.30

V

Aan het
ontwikkelen

Datum: 12.07.2013

Tips
• Moedig de gebruiker aan om het interactieve visuele landschap te
ontdekken.
• Maak taken, zoals “Kun je de ballonnen laten knallen?”
• Er zijn in totaal 8 animaties, kun jij ze allemaal vinden?

Ontwikkelt scherm betrokkenheid

Niet getoond
of nvt

Leerdoelen: Drie verschillende animaties op het scherm vinden.

Ontdek dit interactieve visuele landschap en zorg dat het tot
leven komt.

Parkleven

Voorbeeld
V

