Live de kennis van de
hele klas checken met

Formative is een tool om tijdens de les multimediale opdrachten toe te kennen aan
leerlingen, realtime resultaten te krijgen en direct feedback te geven. In deze Kickstarter
leggen we uit hoe je een opdracht deelt met leerlingen, hun antwoorden direct te zien
krijgt en meteen feedback kunt geven.

LESVOORBEREIDING
Maak een account aan





Ga naar www.goformative.com
Klik op ‘Signup’
Kies ‘Teacher’
Doorloop het registratieformulier

TIJDENS DE LES

Maak een nieuwe opdracht aan


Scroll naar beneden en klik op
‘Build your ﬁrst Formative assignment’

Open de opdracht en deel de code






Voer de vragen en antwoorden in





Voer de titel in
Voeg met ‘Add question’ een vraag toe en
kies het soort antwoord
Voer de vraag en het correcte antwoord in
Klik op ‘Add question’ om meer vragen
toe te voegen





Klik rechtsboven op ‘Assign’
Klik op ‘Everyone’ om de opdracht beschikbaar
te maken voor iedereen
Of klik op ‘Only classes’ om de opdracht alleen
beschikbaar te maken voor jouw klas
Klik op ‘Add / Edit classes’

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




Voer naam in en krijg klascode





Klik op ‘Create New Class’
Voer de naam in
Klik op ’Ok’
Je ziet nu de ‘Class Code’ rechts in beeld

Afronden


Je hebt nu jouw opdracht gemaakt en
een klas aangemaakt






Docent

Maak een nieuwe klas aan


Ga naar www.goformative.com
Log in met jouw account
Ga naar ‘My Groups’
Klik op ‘Classes’
Deel de unieke ‘Class Code’ met de leerlingen

Laat leerlingen account aanmaken




Klik op ‘Dashboard’ en kies de opdracht
Kies ‘Assign’
Vink de klas aan

Klik op ‘Live Results’ om de resultaten
te zien en feedback te geven
Je ziet het nu direct in beeld als
leerlingen een antwoord geven

Ga naar www.goformative.com
Klik op ‘Sign up’ en kies voor ‘Student’
Doorloop het registratieformulier
Voer de ‘Class Code’ in klik in het volgende
scherm op ‘Yes’

Leerlingen
Leerlingen zijn ingelogd en zien de klas



Klik op de klas en daarna op de opdracht



Beantwoord de vragen en klik op ‘Submit’

RESULTAAT
Voor jou:


MINDER GESCHIKT VOOR


Een krachtige manier om direct tijdens de les
het niveau van je leerlingen te testen, hun
voortgang te bepalen, struikelblokken
te identiﬁceren en meteen bij te sturen.

Uitgebreide feedback of uitleg: Formative
helpt met name om inzicht te krijgen in het
niveau van leerlingen. Om een vastgelopen
leerling verder te helpen, is aanvullende
uitleg nodig.

Voor de leerlingen:


Leuke, handige en moderne manier om
toetsen te maken.

GOUDEN TIPS

HOE VERDER

Voeg via ‘Add Question -> Show Your Work’
vragen toe die leerlingen kunnen beantwoorden met een tekening, bijvoorbeeld een
schema of opstelling.





Voeg via ‘Add Content’ uitleg toe in de vorm
van teksten, afbeeldingen, video’s of een
combinatie van woord en beeld.





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



Upload via ‘Upload & Transform’ bestaande
toetsen om gemakkelijk analoog materiaal
digitaal te gebruiken.

Meer uitleg nodig?
Bezoek de ‘Community’ met handleidingen,
video’s, kant-en-klare opdrachten en een
forum: bit.ly/formativecommunity

