Handleiding Praatplaten Bas in de Klas
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Praatplaten benaderen en openen
1. Wanneer u op de hoofdpagina van Bas in de Klas bent, klikt u boven in het menu op de optie
‘Praatplaten’. Er opent nu een nieuw venster. Hier maakt u vervolgens de keus naar welke
categorie praatplaten u wilt navigeren. U heeft keuze uit de volgende opties:
 Bas, waar ga je heen?
 Bas, ga je mee?
 Doe meer met Bas
 Ik ben Bas
 Multimedia

2. Wanneer er een keus is gemaakt, komt u op een pagina terecht waar u kiest welke praatplaat
u wilt openen.
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3. Door op de grijze knop met de tekst: ‘Bekijk praatplaat’ te klikken, opent u de gewenste
plaat.

4. Wanneer u onderstaande pagina ziet, betekent dit dat de praatplaat geopend is.
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Praatplaten gebruiken
Binnen de praatplaten is er een aantal opties dat u kunt gebruiken. Hier zal beschreven worden wat
de mogelijkheden zijn.

Vergrootglas: Wanneer u op dit icoon klikt, heeft u de mogelijkheid om in of uit te zoomen op de
door u geselecteerde praatplaat.

Lamp: Wanneer u op dit icoon klikt, zal een gedeelte van de praatplaat zwart worden. Door middel
van het bewegen van de muis kunt u objecten aangeven binnen de praatplaat. U heeft keuze uit
twee vormen: een cirkel en een vierkant. Door het balkje te verslepen kunt u de gewenste grootte
van de vorm aangeven.
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Blokje: Wanneer u op dit icoon klikt, heeft u de mogelijkheid om objecten op de praatplaten te
plaatsen. Wanneer u een object hebt geselecteerd, kunt u deze verslepen op de praatplaat. Door te
klikken bevestigt u de locatie van het object. U kunt altijd de geplaatste objecten verwijderen door
deze in de prullenbak te slepen.

Letter: Wanneer u op dit icoon klikt, heeft u de mogelijkheid om letters op de praatplaten te
plaatsen. Wanneer u een letter hebt geselecteerd, zal deze op de praatplaat zichtbaar worden. Door
middel van een muisklik kunt u de plaats van de letter bevestigen. Door middel van het
prullenbakicoon kunt u alle letters van de praatplaat in één keer verwijderen.
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Potlood: Wanneer u op dit icoon klikt, hebt u de mogelijkheid om te schrijven of te tekenen op de
praatplaat.
U kunt de dikte van de lijn aanpassen door het balkje naar links of naar recht te verschuiven. Door
middel van het kleurenpalet kunt u de gewenste kleur kiezen. Wanneer u een fout hebt gemaakt,
kunt u door middel van de gum de fout herstellen.
Wanneer u op de prullenbak klikt, zullen alle gemaakte notities verwijderd worden.

Volledig scherm: Wanneer u op dit icoon klikt, zal de praatplaat in volledig scherm weergegeven
worden. Door middel van de ESC-knop op het toetsenbord zal de praatplaat weer uit volledig
schermmodus gaan.
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Druppel: Wanner u op dit icoon klikt, zal de praatplaat in een kleurplaat veranderen. Om weer terug
te gaan naar de ‘normale’ plaat dient u nogmaals op de druppel te klikken.
Let op: Dit icoon zal alleen zichtbaar zijn als er een kleurplaat beschikbaar is voor de praatplaat.

Multimedia: Wanneer u op dit icoon klikt, zal de praatplaat veranderen in een multimediaplaat. Op
de plaat zijn sterretjes te zien, wanneer hierop geklikt wordt, zal er iets verteld worden of zal er een
filmpje afgespeeld worden.
Let op: Dit icoon zal alleen zichtbaar zijn als er multimedia beschikbaar is voor de praatplaat.

Printen: Wanneer u op dit icoon klikt, kunt u de praatplaat printen.
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