
  

  

DIDACTISCHE FICHE  #TABLIO 

Naam Referentie/instructievideo 

Socrative - www.socrative.com http://youtu.be/iPi89WWShos 

Beschrijving 

Een vraag-antwoord-systeem. De leraar uploadt een vooraf gemaakte quiz (in Excel) of maakt/bewerkt deze online. 

De leerlingen melden aan met het ‘room number’ en beantwoorden de vragen op eigen of opgelegd tempo waarbij de 

leraar live de antwoorden ontvangt en kan projecteren/bespreken. 

De leraar kan ook spontaan een vraag ‘pushen’. (juist-fout, open of meerkeuze) 

Doel 

ORIËNTERING 

 Voorkennis achterhalen/activeren 

 Een nieuw thema in verband brengen met waarden, opvattingen van de leerlingen 

CONTROLE, BEGELEIDING EN BEOORDELING V/D DOELSTELLINGEN 

 Geheugenkennis memoriseren dmv. een geautomatiseerde kennistoets  begeleiding & beoordeling 

 Metacognitie: zelf- en groepsreflectie dmv. elektronische reflectievragen en -opdrachten  begeleiding 

Beginsituatie 

Organisatorisch 

App (iOS, Android) Browser-based 

 Teacher clicker - Socrative voor de leraar (beheer) 

 Student clicker - Socrative voor de leerling 

(afname) 

 Login voor de leraar op http://t.socrative.com 

 Login voor leerling op http://m.socrative.com 

Projectie, draadloos internet, mobiele browser (indien geen app), rekenblad 

Activiteit v/d leraar 

Situatie 1 

1. Leraar stelt een vragenlijst (multiple choice of open vraag) op in een Excel-sjabloon1 en uploadt dit op 

http://t.socrative.com. TIP: vraag bij de eerste vraag naar de leerling zijn naam. 

(de vragenlijst kan ook online, zonder Excel-sjabloon, aangemaakt én bewerkt worden) 

2. Opent de ‘room’ met de vragenlijst waarbij hijzelf het tempo van de vragen kan aangeven of waarbij leerlingen op 

eigen tempo de vragen beantwoorden. 

3. Projecteert live de voortgang2 van de leerlingen. (kan ook verborgen worden) 

4. Na het beëindigen van de vragenlijst kan de leraar een ‘report’ downloaden in Excel.  

Situatie 2 

1. Leraar opent de ‘room’ en kijkt of iedereen ingelogd is. 

2. Stelt een mondelinge vraag in de klas (multiple choice, juist/fout, open antwoord). 

3. Pusht de vraag waarbij de antwoorden live, maar anoniem worden weergegeven. 

TIP: verberg de live-resultaten tot alle leerlingen de vraag hebben beantwoord. 

Stap 2 & 3 wordt steeds herhaald (met een andere vraag). 

Activiteit v/d leerlingen 

1. Leerling opent de app of browser via http://m.socrative.com en meldt aan met het ‘room number’. 

De vraag, of volledige vragenlijst, verschijnt automatisch na ‘pushing’ door de leraar. 

TIP: het ‘room number’ kan gewijzigd worden via de leraar-login, maar dient uniek te zijn. 

2. Beantwoordt de vragen. 

                                            
1 Het Excel-sjabloon kan je downloaden (en ook weer uploaden) op de website bij “Import Quiz From Excel” 

2 De voortgang bevat geen antwoorden van de leerlingen 

http://www.socrative.com/
http://youtu.be/iPi89WWShos
http://t.socrative.com/
http://m.socrative.com/
http://t.socrative.com/
http://m.socrative.com/


 

   


