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Handleiding	  bij	  het	  metromodel	  

Het	  metromodel	  is	  een	  model	  waarmee	  kinderen	  zelfstandig	  aan	  de	  slag	  kunnen.	  Doel	  is	  om	  alle	  domeinen	  en	  zones	  
uit	  het	  leerplan	  mediaopvoeding	  aan	  	  bod	  te	  kunnen	  laten	  komen.	  Je	  kan	  het	  volledig	  naar	  eigen	  wens	  invullen.	  Je	  
kan	  de	  opdrachten	  heel	  strikt	  houden,	  met	  een	  echt	  stappenplan.	  Je	  kan	  de	  opdracht	  ook	  heel	  ruim	  maken	  om	  zo	  de	  
creativiteit	  en	  ondernemingszin	  van	  de	  leerlingen	  te	  bevorderen.	  	  

Eventjes	  het	  model	  van	  dichtbij	  bekijken	  (te	  downloaden	  via	  Google	  Drive,	  vraag	  ernaar	  bij	  de	  ICT-‐coördinator	  of	  –
aanspreekpunt):	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Niet	  alle	  kruispunten	  moeten	  
ingevuld	  worden.Verwijder	  de	  
“activiteitenvakjes”	  die	  je	  niet	  
invult	  door	  ze	  aan	  te	  klikken	  
en	  op	  delete	  te	  klikken.	  

Hetzelfde	  kan	  ook	  met	  de	  
tussentitelvakjs	  als	  je	  er	  geen	  
5	  hebt.	  

Titel	  van	  het	  thema	  

Tussentitels	  van	  
subthema’s	  

De	  ICT-‐zones	  met	  ruimte	  
voor	  doelstellingen	  uit	  het	  
leerplan	  mediaopvoeding.	  

Het	  belangrijkste	  deel	  van	  het	  metromodel.	  De	  vakjes	  waar	  
“activiteit”	  in	  staat	  zijn	  de	  vakjes	  waar	  de	  kinderen	  mee	  aan	  de	  
slag	  gaan.	  

De	  bedoeling	  is	  dat	  de	  activiteit	  past	  bij	  één	  van	  de	  tussentitels	  
van	  het	  thema,	  en	  ook	  bij	  een	  ICT-‐zone.	  De	  activiteiten	  staan	  dus	  
altijd	  bij	  een	  kruispunt.	  

Deze	  vakjes	  kunnen.	  

a. Een	  korte	  opdracht	  bevatten.	  
b. Een	  link	  naar	  een	  dia	  met	  een	  langere	  opdracht	  bevatten	  
c. Een	  link	  naar	  een	  website	  bevatten.	  

a,	  b	  en	  c	  worden	  in	  deze	  handleiding	  verder	  toegelicht	  

Doelgroep	  
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a.	  Vakjes	  met	  een	  korte	  opdracht.	  

We	  beginnen	  met	  het	  makkelijkste.	  Vervang	  in	  het	  vakje	  het	  woord	  “activiteit”	  door	  een	  korte	  (meestal	  open)	  
opdracht.	  Er	  wordt	  verder	  geen	  uitleg	  bij	  gegeven	  wat	  de	  ondernemingszin	  en	  de	  creativiteit	  van	  de	  kinderen	  
bevordert.	  

Indien	  nodig	  kan	  je	  het	  vakje	  groter	  of	  kleiner	  maken	  net	  zoals	  je	  een	  foto	  in	  een	  document	  kleiner	  of	  groter	  maakt	  
(hoek	  vastnemen	  en	  slepen)	  

Wat	  je	  ook	  kan	  doen	  (hoeft	  zeker	  niet)	  is	  een	  afbeelding	  aan	  het	  vakje	  vastkoppelen,	  bij	  wijze	  van	  hint	  voor	  de	  
kinderen.	  

1.   Zoek	  de	  afbeelding	  via	  Google	  afbeeldingen	  (vb.	  bobslee)	  
2.   Klik	  rechts	  op	  de	  afbeelding	  die	  je	  wil	  en	  kies	  	  “afbeelding	  kopiëren”	  
3.   Ga	  naar	  het	  metromodel	  en	  zorg	  dat	  er	  niks	  geselecteerd	  is	  (dit	  kan	  je	  door	  buiten	  het	  model	  eens	  te	  klikken)	  
4.   Druk	  op	  CTRL	  en	  dan	  op	  V.	  
5.   Jouw	  afbeelding	  staat	  in	  het	  model.	  Je	  kan	  ze	  nu	  kleiner	  maken	  en	  naar	  de	  juiste	  plaats	  slepen.	  
6.   De	  opdracht	  kan	  er	  dan	  zo	  uitzien:	  

	  

Je	  kan	  ook	  de	  vakken	  in	  verschillende	  kleuren	  weergeven.	  Op	  die	  manier	  kan	  je	  bijvoorbeeld	  een	  	  verschil	  maken	  
tussen	  “moet-‐“	  en	  “magtaken”	  Doe	  dit	  zo:	  

1.   Selecteer	  het	  vak	  en	  klik	  erop	  met	  de	  rechtermuisknop.	  
2.   Selecteer	  bi	  j	  het	  emmertje	  de	  juiste	  kleur.	  

	  
	  	  

b.	  Vakjes	  met	  een	  link	  naar	  een	  dia	  met	  een	  langere	  opdracht.	  

Soms	  is	  het	  	  vakje	  te	  klein.	  Dan	  is	  het	  wenselijk	  om	  een	  dia	  met	  extra	  uitleg	  of	  informatie	  toe	  te	  voegen.	  Aangezien	  
we	  Powerpoint	  gebruiken	  is	  dit	  geen	  enkel	  probleem.	  Volg	  deze	  stappen	  om	  het	  optimaal	  te	  integreren	  in	  het	  
metromodel.	  

1.   Klik	  bovenaan	  op	  start	  en	  dan	  op	  “nieuwe	  dia”.	  Meestal	  zal	  je	  kiezen	  
voor	  ‘titel	  en	  object’.	  

2.   Typ	  de	  opdracht	  die	  je	  wil	  geven	  aan	  de	  leerlingen	  beknopt	  uit.	  Geef	  de	  
opdracht	  ook	  een	  korte	  titel.	  (die	  komt	  straks	  in	  een	  vakje)	  Je	  kan	  ook	  
afbeeldingen	  invoegen	  (zie	  punt	  A	  hierboven)	  of	  hyperlinks	  toevoegen	  
(punt	  C	  hieronder)	  

3.   Om	  de	  leerlingen	  makkelijk	  terug	  te	  laten	  keren	  naar	  het	  hoofscherm	  voegen	  we	  nu	  een	  pijl	  in.	  We	  gaan	  
ervoor	  zorgen	  dat	  een	  klik	  op	  de	  pijl	  ervoor	  zorgt	  dat	  de	  leerlingen	  terug	  op	  het	  hoofdscherm	  zitten.	  
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•   Klik	  op	  invoegen	  à	  vormen	  à	  klik	  op	  de	  pijl	  die	  je	  wil	  gebruiken	  en	  teken	  hem	  met	  
het	  kruisje	  op	  de	  plaats	  waar	  je	  hem	  graag	  wil	  hebben.	  (rechtsonder	  is	  handig.)	  

•   Klik	  op	  de	  pijl	  met	  de	  rechtermuisknop	  en	  
klik	  op	  Hyperlink.	  

•   Selecteer	  “plaats	  in	  document”,	  klik	  dan	  op	  
“Dia	  1”,	  en	  dan	  op	  OK.	  

•   Ga	  nu	  terug	  naar	  de	  eerste	  dia	  en	  klik	  rechts	  
op	  het	  vakje	  waar	  deze	  dia	  aan	  gelinkt	  moet	  
worden.	  

•   Klik	  op	  Hyperlink	  en	  link	  de	  dia	  aan	  het	  vakje.	  
(zie	  uitleg	  hyperlink	  hierboven)	  

•   Typ	  nu	  als	  laatste	  de	  titel	  die	  je	  hierboven	  koos	  voor	  jouw	  dia	  ook	  in	  het	  vakje.	  Ook	  deze	  vakjes	  kan	  
je	  nog	  een	  ander	  kleur	  willen	  als	  je	  dat	  wil.	  (zie	  stap	  a)	  

c.	  Vakjes	  met	  een	  link	  naar	  een	  website	  

Soms	  is	  het	  niet	  nodig	  om	  extra	  uitleg	  te	  geven	  en	  wil	  je	  gewoon	  dat	  de	  kinderen	  met	  1	  klik	  op	  een	  website	  terecht	  
komen.	  Ook	  dat	  kan	  perfect	  in	  het	  metromodel	  geïntegreerd	  worden.	  

•   Klik	  rechts	  op	  het	  vakje	  waar	  de	  website	  aan	  gelinkt	  moet	  worden.	  
•   Klik	  op	  Hyperlink,	  selecteer	  bestaand	  bestand	  of	  webpagina	  en	  typ	  of	  plak	  het	  adres	  van	  de	  website	  

bij	  “Adres”	  

	  

•   Typ	  nu	  in	  het	  vakje	  een	  kort	  tekstje	  dat	  de	  inhoud	  van	  de	  website	  beschrijft.	  (vb.	  spelletjes	  
Winterspelen)	  .	  Ook	  deze	  vakjes	  kan	  je	  nog	  een	  ander	  kleur	  willen	  als	  je	  dat	  wil.	  (zie	  stap	  a)	  
	  

d.	  Jouw	  metromodel	  klaar	  maken	  voor	  gebruik.	  

•   Verwijder	  eerst	  alle	  vakjes	  waar	  geen	  opdracht	  in	  staat.	  Er	  moet	  immers	  niet	  op	  elk	  kruispunt	  een	  
opdracht	  zijn.	  Vakjes	  verwijderen	  is	  heel	  makkelijk:	  klik	  op	  het	  vakje	  en	  klik	  op	  je	  toetsenbord	  op	  de	  
deleteknop.	  

•   Voeg	  onder	  ICT-‐zones	  bij	  elk	  domein	  de	  nummers	  in	  van	  de	  doelstellingen	  van	  het	  leerplan	  media.	  
•   Klik	  nu	  op	  Diavoorstelling	  à	  diavoorstelling	  instellen.	  
•   Vink	  bij	  afspeelopties	  “herhalen	  tot	  op	  ESC	  wordt	  gedrukt”	  aan	  en	  bij	  dia’s	  weergeven	  selecteer	  je	  

“van”	  en	  geef	  je	  1	  t/m	  1	  in.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  dat	  leerlingen	  altijd	  vanuit	  de	  hoofdpagina	  van	  het	  
metromodel	  moeten	  werken.	  
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e.	  Jouw	  metromodel	  opslaan	  en	  beschikbaar	  maken	  voor	  de	  leerlingen.	  

We	  gaan	  het	  metromodel	  2	  keer	  opslaan.	  1	  keer	  als	  presentatie	  (.pptx	  of	  .ppt	  achteraan)	  en	  1	  keer	  als	  voorstelling	  
(.ppsx	  of	  .pps	  achteraan)	  Het	  verschil	  is	  dat	  je	  in	  de	  presentatie	  dingen	  kan	  veranderen,	  en	  in	  de	  voorstelling	  niet.	  De	  
voorstelling	  is	  dus	  wat	  de	  kinderen	  gaan	  gebruiken.	  Als	  je	  iets	  wijzigt	  in	  de	  presentatie	  moet	  je	  altijd	  ook	  opnieuw	  
opslaan	  als	  voorstelling.	  

1.   Klik	  op	  “bestand”	  en	  dan	  op	  “opslaan	  als”	  
2.   Zoek	  links	  de	  map/submap	  waarin	  je	  de	  bestanden	  wil	  opslaan.	  (vb.	  In	  mijn	  documenten,	  USB-‐stick,…)	  
3.   Geef	  het	  bestand	  een	  logische	  naam.	  (vb.	  Metromodel	  Olympische	  Spelen)	  
4.   Kies	  de	  juiste	  bestandsindeling.	  

	  
5.   Klik	  op	  Opslaan.	  
6.   Herhaal	  stap	  1	  t.e.m.	  5	  en	  kies	  bij	  stap	  4	  voor:	  

	  

	  

Voorbeeld	  van	  een	  afgewerkt	  metromodel:	  

	  


