
Lino is een prikbordtool waarmee je individueel of gezamenlijk brainstormt, materiaal 
verwerkt of een presentatie maakt door middel van het plakken van post-its. Gebruik 
het voor boekverslagen, brainstormopdrachten, feedback of samenwerken. In deze 
Kickstarter leggen we je uit hoe je leerlingen laat samenwerken op één canvas.

LESVOORBEREIDING

Maak een account aan Maak een nieuwe groep aan

Bekijk het resultaat van jouw canvas Afronden

Voeg afbeelding en video toe

Ga naar www.linoit.com
Klik rechtsboven op ‘Sign up’
Doorloop het registratieformulier







Klik op ‘Create new group’
Voer de klasnaam en beschrijving in
Zet Membership op ‘By invitation only’
Klik op ‘Create Group’ 









Klik bovenaan op ‘Group page’ en dan op je
bruine groepscanvas
Nu zie je een groot leeg prikbord en enkele
tools rechts boven
Klik op een post-it en beschijf de opdracht,
klik op ‘post’
Versleep de post-it









Klik op het ‘afbeelding’-icoon bij de tools,
kies een afbeelding en klik op ‘post’
Klik op het ‘video’-icoon en voer bij ‘URL’ 
een link van bijvoorbeeld YouTube in





Je kunt nog andere bestanden
toevoegen of post-its weghalen

 Je hebt nu de basis van een canvas
gemaakt
In de les gaan de leerlingen dit verder
uitbreiden met eigen toevoegingen





Ga naar Canvas en bedenk opdracht

TIJDENS DE LES

Ga naar www.linoit.com
Log in met jouw account, Ga naar ‘My Groups’
Klik  ‘Group’,  ‘Members’,  ‘Invite’
Voer alle leerlingen en e-mail adressen in en 
klik op ‘Invite’











De leerlingen gaan nu zelf verder het
canvas aanvullen met content. Voor iedere
toevoeging krijg je een notificatie

Laat leerlingen naar www.linoit.com gaan 
via de link in de e-mail
Laat ze een account aanmaken
Gebruik de groepscode en laat ze zich registreren
‘Join’ de groep en klik op het canvas









Geef aan dat de leerlingen hun naam
bij de ‘tag’ moeten zetten, zodat je
kunt zien wie wat heeft toegevoegd

Bespreek na afloop het eindresultaat





Laat leerlingen account aanmaken

Leerlingen

Open de tijdlijn en deel de code

Docent

Brainstormen
en mindmappen met

Laat de leerlingen nieuwe post-its
toevoegen aan het canvas

Leerlingen kunnen zelf nieuwe
post-its kiezen

Bij iedere post-it is het handig als ze
hun naam bij de ‘tag’ zetten







GOUDEN TIPS HOE VERDER

MINDER GESCHIKT VOOR





Offline momenten: telefoon, tablet of laptop 
met internetconnectie is noodzakelijk om te 
kunnen oefenen.

Werkvormen die veel structuur vergen; 
leerlingen zijn op het canvas vrij om toe te 
voegen wat ze willen.

RESULTAAT







Als je een nieuw prikbord (canvas) maakt, kun 
je kiezen wie welke functies krijgt.  
Je kunt ervoor kiezen dat anderen het 
prikbord alleen kunnen lezen of dat anderen 
ook post-its mogen plakken.

Leerlingen kunnen elkaar uitnodigen, zodat 
ze op elkaars bord kunnen werken. Hiervoor 
vullen ze elkaars e-mailadres in.

De post-its en plaatjes kun je vastzetten met 
een prikker. Deze verschijnt als je bovenaan 
in het midden van je post-it gaat  
staan en klikt.

Voor jou:




Inzicht in de kennis van je leerlingen.
Eenvoudige manier om nieuwe technologie 
in je lessen toe te passen.

Voor de leerlingen:




Creatief met een onderwerp aan de slag 
gaan.
Samen brainstormen.





Gebruik een prikbord om feedback te krijgen 
van je leerlingen over een les, onderwerp of 
elkaars prikbord.
Ga verder met je prikbord via de app op je 
telefoon of tablet.

Meer uitleg nodig?
 Bekijk de video met uitleg:     

http://bit.ly/linouitleg 


