En verder

Handige app’s

voor je tablet
Veel collega’s gebruiken een tablet. Willen we de mogelijkheden goed
benutten dan moeten we op de hoogte zijn. Als er nieuws op dit vlak is, lees
je dat in de Lichamelijke Opvoeding. In dit artikel worden nog twee gratis
en volgens de auteur waardevolle app’s met jullie gedeeld. Beide app’s zijn
uiteraard los van elkaar te gebruiken.
Door: Abi van Lare
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Qik

Qik is een App waarbij je een filmpje kunt
opnemen dat live op internet verschijnt.
Dit filmpje kun je met een druk op de knop
opslaan op internet en/of op je applicatie. Je
kunt kosteloos 25 filmpjes bewaren op je eigen Qik-site. Deze filmpjes
zijn met een simpele handeling te delen, te verwijderen of te mailen.

Mogelijke toepassingen
Zelf gebruik ik Qik vooral bij het afsluiten van technische onderdelen
zoals turnen, spelfacetten en judotechnieken. Het voordeel hierbij is
dat je de link met je leerlingen kan delen zodat ze zelf hun prestatie
terug kunnen zien. Verder kun je zieke leerlingen live toegang bieden
tot je les, een database van voorbeelden opzetten, eigen sportieve
prestaties delen etc.
Leerlingen (maar ook ouders) zijn erg enthousiast over de mogelijkheid hun filmpje na de les terug te kunnen zien en zo de mogelijkheid
hebben dit te delen met vrienden en familie.

Account aanmaken
Een account aanmaken kan via de site www.qik.com Ga vervolgens
rechtsboven naar aanmelden en dan links naar de button aanmel-

den. Vul de gevraagde gegevens in. Let hierbij op dat je een handige
gebruikersnaam kiest zodat je leerlingen makkelijk op de site kunnen.
Ik gebruik mijn achternaam. Mijn leerlingen komen dan op de site
door de volgende URL www.qik.com/vanlare. Neem gerust een kijkje!

ChoachMyVideo
Met ChoachMyVideo kun je heel eenvoudig de
filmpjes beoordelen die je hebt opgeslagen op je
applicatie. Je kunt de film in slow motion afspelen
en stilzetten op elk gewenst moment. Dit doe je met
behulp van de balk onder
in beeld. Verder heb je de
mogelijkheid te tekenen,
markeren en hoeken te
berekenen in de video.
Op het fotootje is te zien
wat ik heb ingetekend.
De aangebrachte tekens kun
je vervolgens opslaan en
eventueel delen met je leerling. Beoordelen is op deze manier makkelijker en eerlijker. Bovendien is het geen tijdrovende bezigheid door
de eenvoud van de app.
ChoachMyVideo is gratis te downloaden in de app Store.
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