Interactieve tijdlijnen
maken met

HSTRY is een tool om tijdlijnen tot leven te brengen in de klas. Het is ontworpen om
historische tijdlijnen te visualiseren en biedt veel meer mogelijkheden om interactiviteit
te creëren met beeld, video, audio, tekst, vragen en discussie. In deze Kickstarter
leggen we uit hoe je een tijdlijn met informatie en vragen kunt maken en kunt delen met
leerlingen.

LESVOORBEREIDING
Maak een account aan




Ga naar www.hstry.co
Klik op ‘Sign up’
Doorloop het registratie formulier

TIJDENS DE LES

Maak een nieuwe tijdlijn aan


Klik onderaan op ‘Create a timeline’







Vul de tijdlijn in





Scroll naar beneden en voer de titel en beschrijving in
Voeg informatie en vragen toe met het ‘+’ symbool,
kies de inhoud (bv ‘text’, ‘image’ of ‘multiple choice’)
en voer details in
Opslaan gebeurt automatisch



Klik bovenin op ‘Teach’ om terug te
gaan naar je startscherm
Klik op ‘Add your ﬁrst class’

De leerlingen moeten nu ingelogd zijn
en jouw klas zien. Nu gaan we de
opdracht uitdelen:







Voer klasgegevens in en krijg klascode




Voer de naam, het vak en niveau in
Klik op ‘Create class’
Je ziet nu de code rechts in beeld

Afronden


Je hebt nu jouw tijdlijn gemaakt en
een klas aangemaakt

Ga naar www.hstry.co
Log in met jouw account
Ga naar ‘My classes’
Klik op jouw klas
Deel de unieke code met de leerlingen






Docent

Maak een nieuwe klas aan


Laat leerlingen account aanmaken

Open de tijdlijn en deel de code




Scroll naar ‘My timelines’
Klik op jouw tijdlijn
Vink de klas aan
Klik op ‘Teach’ om terug te gaan naar
je startscherm
Scroll naar ‘My classes’
Klik op jouw klas
Klik op jouw tijdlijn
Scroll naar beneden en bekijk de
reacties van leerlingen op de tijdlijn

Laat leerlingen naar www.hstry.co gaan
Aanmelden bij ‘Sign up as a student’
Voer de code in
Doorloop registratie

Leerlingen
Leerlingen zijn ingelogd en zien de klas



Klik op de klas en daarna op de tijdlijn



Bestudeer tekst, beeld en geluid,
beantwoord de vragen en reageer

RESULTAAT
Voor jou:


Eenvoudige manier om (historische) tijdlijnen
tot leven te brengen en discussie op gang te
helpen.

MINDER GESCHIKT VOOR


Ofﬂine momenten: telefoon, tablet of laptop
met internetconnectie is noodzakelijk om
tijdlijnen te maken, te delen en te bekijken.



Het meten van de kennis van leerlingen:
het resultaat is gericht op discussie,
niet op score.

Voor de leerlingen:



Visuele manier om gebeurtenissen in tijd en
perspectief te plaatsen.
Krachtige manier om actief bezig te zijn met
droge stof.

GOUDEN TIPS


Voeg video’s en audiobestanden aan de
tijdlijn toe als context of achtergrond en
breng de geschiedenis tot leven.



Bij een tijdlijn heb je een knop ‘Copy the
Timeline’. Een ideale mogelijkheid om
leerlingen te vragen om een incomplete
tijdlijn te kopiëren en zelf aan te vullen.



Bekijk eens de publieke timelines ter
inspiratie of gebruik ze in je eigen les.

HOE VERDER


Probeer eens de interactieve onderdelen die
je toe kunt voegen aan een tijdlijn, bijvoorbeeld ‘Drag & drop’ of ‘Forum’.

Meer uitleg nodig?


Bezoek het ‘Help center’ met uitleg:
www.hstry.co/help/

