In de rubriek ‘How To’ leer je stap voor stap werken met een praktische
toepassing die geschikt is voor het onderwijs. Suggesties of verzoekjes

HOW TO

voor deze rubriek? Stuur een mail naar redactie@cos.nl.

Werken met Padlet.com
Maak een digitale muurkrant in de klas
Padlet geeft je een lege digitale muur waar je van alles op kunt zetten. Afbeeldingen, teksten,
internetlinks, filmpjes… En je kunt alles delen. Padlet werkt op een telefoon, tablet en op een
computer. In deze How to… maken we gebruik van de onderwijsversie van Padlet, Padlet
Backpack, en verkennen de mogelijkheden.
Door Henk Botter

VOORBEREIDINGEN VOOR PADLET BACKPACK

gemaakt hebben, de instellingen controleren en aanpassen, ons

Voor deze How to schrijven we ons in voor Padlet Backpack

profiel verder personaliseren en de organisatie van ons school

(http://nl.padlet.com/padlet-backpack) door op de knop Try it free

account bijhouden.

for 30 days te klikken. We doen dit in Google Chrome, omdat we
al vaker hebben gemerkt dat sites als deze hierin beter worden

WEL OPSLAAN!

weergegeven dan in Internet Explorer. We vullen onze school

We kijken eerst even of onze toegevoegde student bij de ‘colla

gegevens in en krijgen daardoor ook een school.padlet.com

borators’ beschikbaar is. Dat is inderdaad het geval. Bij de knop

internetadres. Omdat we al even wat hadden geoefend met het

van ons schoolaccount staat deze nieuwe student in onze lijst. Zelf

bouwen van een muur in Padlet, komt nu de vraag of we onze

sta je daar als eigenaar vermeld en kun je door op Add new user te

bestaande padlets willen importeren in de nieuwe schoolomgeving.

klikken nieuwe leerlingen of docenten toevoegen. Je hebt daarvoor

Hoewel het een eenvoudige opzet was, importeren we deze padlet

wel e-mailadressen nodig. Hier kun je wel zelf een wachtwoord

toch maar even. We kunnen nu ‘collaborators’ uitnodigen om onze

aanpassen. Een handige optie is genoemd in de tab Add multiple

bestanden ook te importeren, maar slaan deze optie over. In het

users: door komma-gescheiden de gegevens in te typen kun je een

volgende scherm kunnen we nu anderen toevoegen aan onze lijst

klas toevoegen. Dit mag ook zonder e-mailadressen op te geven.

van samenwerkenden. Je moet daarvoor de naam, het mailadres

Zo kun je snel en met eigen inlognamen en wachtwoorden een klas

en de rol (student of teacher) invullen. We vullen een ander mail-

met leerlingen toevoegen. De leerlingen openen het school-Padlet-

adres van onszelf in en ontvangen een mailtje met inloggegevens

adres en kunnen vervolgens inloggen. Het is dus wel van belang

en het internetadres. Deze nieuwe gebruiker heeft van Padlet een

om de lijst met nieuwe gebruikers apart op te slaan, bijvoorbeeld

wachtwoord gekregen en kan daarmee inloggen. Ondertussen zijn

in een tekstverwerker. Leerlingen zijn soms vergeetachtig...

we zelf als docent ook verder gegaan en krijgen ons overzichtsscherm te zien, dat is verdeeld in acht witte rechthoeken met roze

EEN PADLET MAKEN

icoontjes en grijze teksten. We kunnen onze Padlets inzien, de

Nadat we de instellingen en mogelijkheden hebben verkend, wordt

activiteiten op onze Padlets bekijken, zien welke mensen kunnen

het tijd om met Padlet zelf aan de slag te gaan. We klikken daar-

samenwerken, de bestanden die zijn geüpload, de links die we

voor op Create new Padlet. We komen in een bijna leeg scherm
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met een lichtgrijze achtergrond.

online is geplaatst: de voortgang

Onderin verschijnt een oranje balk

is te controleren met een paarse

met een tip in het Engels waarin

balk. Als de upload is voltooid,

wordt uitgelegd dat we door te

zien we de gekozen foto en

dubbelklikken of te slepen een

typen we er een titel en een

bestand kunnen toevoegen.

korte toelichting bij. Als we

Rechts in het scherm is een zwarte

vervolgens op de post klikken,

verticale balk geplaatst met zeven

zien we in een nieuw venster de

knoppen: Homepage, Create an new

foto sterk uitvergroot met onze

wall, je eigen gebruikersnaam, Share/

titel en tekst eronder.

Export, Get more info, Get help en

Rechtsboven zien we nu 2/2

Modify this wall. We klikken dubbel

staan: we kunnen met een pijltje

op de grijze ‘muur’. Er verschijnt een

naar links onze vorige post zien

geel kader met rechtsbovenin een

en met het witte kruisje het

rode prullenbak. In het kader staat

venster sluiten om naar de

Write something en daaronder staat

muur terug te gaan.

een icoontje voor het aanbrengen

We slepen de post van het Anne

van een link, een icoontje dat aan-

Frank Huis iets naar links op

geeft dat je iets kunt uploaden en een

onze muur, want we willen

icoontje dat een webcamconnectie

eronder ook een filmpje over

tot stand kan brengen. We typen

Anne Frank toevoegen. We

een tekstje in over de Rembrandt-

klikken er weer dubbel, typen de
titel met uitleg en plakken de

tentoonstelling in het Rijksmuseum
en voegen de link naar de site van het

YouTube-link door op het icoontje te klikken.

Rijksmuseum toe. In het kader verschijnt nu een

De post is weer bescheiden van omvang,

afbeelding die bij de site van het Rijksmuseum

maar als we erop klikken, krijgen we de post

hoort. Als we erop klikken, moet dus de site van

weer groot te zien met de still van de video.

dit museum zichtbaar worden. Helaas krijgen we

Je kunt gewoon op de play-knop klikken om

een melding dat deze inhoud niet kan worden

het filmpje te starten en dit ook scherm

weergegeven in een frame. Wel kunnen we de

vullend laten weergeven.

inhoud in een nieuw venster openen. We besluiten

Zo posten we diverse afbeeldingen en links

van onderwerp te veranderen. We gaan een muur

op onze muur. De grootte van de posts is

over Amsterdam maken. Rechts boven de ‘post’

niet aan te passen: het gaat er vooral om

klikken we op de prullenbak om dit bericht te

dat je door op een post te klikken in een

wissen en klikken op OK, Remove. Omdat er in

nieuw scherm de afbeelding, de tekst of een

een post niets staat over de opmaakmogelijk-

filmpje goed kan bekijken. We klikken op

heden, klikken we daarvoor op het vraagteken

de instellingenknop (Modify this wall) om

in de zwarte menubalk. Daar lezen we dat we

de mogelijkheden te verkennen. Daar

met de bekende Control + toetscombinaties

kunnen we thema’s, wallpapers en layout

de tekst vet en cursief kunnen maken. Zo kun

kiezen om het geheel te verfraaien. Ook

je ook met Control + k een genummerde lijst

kun je daar het adres van de muur aanpas-

en met Control + j een lijst met opsommings

sen en een kopie van de muur verzenden.

tekens maken. We gaan het uitproberen. We

Bij de menuknop Share/Export kun je de

klikken dubbel op de muur, typen in het

muur als afbeelding, pdf-, Excel- of csv-

venster Amsterdam met Ctrl + b en gebruiken

bestand exporteren. Ook kun je codes

opsommingstekens om een aantal toeristische

embedden of je muur versturen als

attracties onder elkaar te typen. Als we klaar

QR-code. Mogelijkheden te over! <<

zijn en vervolgens dubbelklikken op deze post,
krijgen we in een nieuw venster met witte letters op een zwarte
achtergrond de aangemaakte post te zien.

VERFRAAIEN
Met Google Afbeeldingen hebben we een aantal afbeeldingen van
Amsterdamse toeristische trekpleisters verzameld. We klikken
ergens op de muur en kiezen voor het uploaden van een foto. In

TIPS
•	Via http://jn.padlet.com/ worden antwoorden op divers FAQ’s aangeboden.
•	Via http://jn.padlet.com/category/123-padlet-backpack wordt een
zestiental vragen over Padlet Backpack behandeld.
•	Via https://nl.padlet.com/ is het mogelijk om de diverse mogelijkheden
verder te onderzoeken en om in een galerie muren van anderen te bekijken.

dit geval van het Anne Frank Huis. Het duurt even voordat de foto

ALTERNATIEVEN
•	Een bekend alternatief is Glogster (www.glogster.com).
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•	Ook met Popplet (www.popplet.com)
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