Samenvatting sub-ruimtes aanmaken Digitale Classroom
Ga naar brainstormruimtes maken (tandwieltje links in beeld, naast gebruikers)

Onderstaand scherm komt in beeld
Hier kan je aangeven:
1. Hoeveel kamers/subruimtes je wilt hebben
2. Hoe lang de sub-sessie moet duren (je kan als docent de
sessie wel eerder afbreken, maar niet verlengen)
3. Wie in welke ruimte moet komen
4. Meestal is ‘willekeurig toewijzen’ wel zo makkelijk. Jijzelf
(docent) zal niet ingedeeld worden. Je kan na ‘willekeurig
toewijzen’ ook nog herverdelen door namen naar een
andere kamer te slepen.
Als je je bedenkt, kan je de zaak afblazen door op ‘sluiten’ te klikken.
En als je door wilt gaan, klik je op ‘maken’ (rechts boven in beeld)
Jij als docent blijft achter in de klas (behalve als je jezelf ook in een subruimte hebt ingedeeld of als je
het vakje ‘gebruikers zelf toestaan zelf te kiezen’ hebt aangevinkt.)

De deelnemers krijgen nu onderstaand scherm te zien.
Ze kunnen een sub-groep kiezen, of (als er niets te kiezen valt) gewoon ‘deelnemen aan kamer’
aanvinken.

De docent (en eventueel andere moderators) krijgen in beeld wie in welke subgroep/kamer zitten.
1. Je kan als docent een subgroep ingaan (klik op deelnemen aan
kamer)
2. Je wordt dan doorgestuurd naar een nieuw tabblad en er wordt
je - net als bij het inloggen - gevraagd hoe je deel wilt nemen
(alleen luisteren of met microfoon). En eenmaal binnen kan je je
camera aanzetten.
3. Je kan als docent ook aan meerdere kamers tegelijk deelnemen.
4. Let er dan wel even op dat je microfoon (en camera) in meerdere
kamers open kan staan. Kwestie van even dempen als je naar
andere kamer gaat.
5. Je kan de kamer ook verlaten, door het tabblad te sluiten, of op
de drie puntjes rechtsboven te klikken en dan optie ‘sessie
beëindigen’ te klikken.
6. Je bent als docent heel mobiel. Je kan zo vaak een kamer in en
uitlopen als je maar wilt.
7. Er loopt een wekker mee, die laat zien hoelang de subgroep nog
blijft bestaan. Als je wilt, kan je de subgroepen geforceerd weer
terughalen in de klas. (klik op ‘alle brainstormruimtes
beëindigen’)
Eenmaal terug zullen de studenten (en afhankelijk van jouw eigen acties als docent tijdens de
subgroepen-periode) weer opnieuw moeten aangeven hoe je deel wilt nemen aan de klas (alleen
luisteren of met microfoon). En eenmaal binnen kan je je camera aanzetten.

