
 
 
 

DIDACTISCHE FICHE  #TABLIO 

Naam Handleiding 

Evernote: notities maken, organiseren en delen - http://evernote.com http://goo.gl/Y8eBk 

Beschrijving 

Een app, programma en webversie om eenvoudig notities te maken, organiseren en delen. Notities kunnen 

getagd en aangevuld worden met multimedia zoals beeld, geluid, website, … 

Maak bv. een notitie in de klas met de app op je tablet, bewerk het later thuis op je PC of laptop en deel het 

tenslotte op je sociale media of via e-mail. 

Doel 

ORIËNTERING 

 De nieuwe inhoud in verband brengen met het eerder geleerde (voorkennis) 

VERWERVING 

 Geheugenkennis overbrengen (feitenkennis en procedurekennis)  inhoud 

 Inzichtelijke kennis overbrengen  inhoud 

 Motorische handelingen overbrengen (automatismen en praktische vaardigheden)  inhoud 

ORGANISATIE 

 De leerling maakt, organiseert en deelt ‘paperless’ les- en persoonlijke notities met Evernote 

 Synchroniseert notities tussen app, programma en webversie d.m.v. één account 

 Maakt gebruikt van multimedia in notities (beeld, geluid, website, …) 

Beginsituatie 

Organisatorisch 

 App ‘Evernote’1  Programma ‘Evernote’  Account bij Evernote 

 Leerling logt in met accountgegevens in de app ‘Evernote’ op de tablet 

 Draadloos internet (is niet vereist voor het maken van notities, enkel voor synchronisatie met account) 

 

Notities maken 

1. Leerling maakt, bij voorkeur per vak, een notitieboek aan 

2. Opent een nieuwe (of bestaande) notitie op de tablet in de app ‘Evernote’ 

3. Noteert met gebruik van opmaak (kleur, onderstrepen, …) en structuur (opsomming, nummering, …) 

4. Kan volgende multimedia invoegen: 

- foto van het bordschema, motorische handeling van leerkracht of medeleerling, … 

- geluidsopname met instructies/uitleg van de leerkracht of medeleerling 

- relevant webadres 

5. Voegt één of meerdere tags2 toe aan de notitie (zo kan er later gerichter naar notities gezocht worden) 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 Voor iOS, Android en Windows. Evernote kan ook d.m.v. een webversie gebruikt worden, echter raad ik aan om steeds de 

app te gebruiken o.w.v. snelheid en gebruiksvriendelijkheid. 
2 Een tag is een relevant sleutelwoord voor de notitie, bv. ‘schema’ of ‘actua’ 

http://evernote.com/
http://goo.gl/Y8eBk


 
 
 

 

Notities organiseren 

Afhankelijk van het besturingssysteem kan je notities ook via de app organiseren. Maar o.w.v. het 

gebruiksgemak wordt dit best gedaan met het programma op de PC/laptop of de webversie. 

1. Leerling synchroniseert notities met account (hiervoor is een draadloze internetverbinding nodig) 

2. Opent het programma ‘Evernote’ op de PC/laptop 

3. Bewerkt eventueel de opmaak en structuur van de notitie(s), vult aan met multimedia en/of voegt een 

relevant bestand (PDF, tekstdocument, presentatie, …) toe aan de notitie(s) 

4. Kopieert of verplaatst notitie(s) naar het juiste notitieboek 

5. Optioneel kan de notitie ook afgedrukt worden. In combinatie met een ‘PDF-printer’3 kan er zo een PDF 

gemaakt worden van de notitie om verder te verspreiden, via een bijlage in een e-mail bv. 

 

Notities delen 

Afhankelijk van het besturingssysteem kan je notities ook via de app op verschillende manieren delen  

1. Leerling opent notitie om te delen 

2. Kan de notitie delen op volgende manieren: 

- via e-mail 

- op Facebook 

- op Twitter 

- op LinkdIn 

- via een webadres: de notitie wordt openbaar gemaakt en dus beschikbaar voor iedereen met het 

webadres. Dit kan achteraf ongedaan worden gemaakt, het webadres zal dan niet meer werken. 

O.w.v. de verschillen in de apps gebruik ik hier het programma op de PC/laptop als voorbeeld 

 

                                            
3 Een  voorbeeld van een PDF-printer: http://www.bullzip.com 

http://www.bullzip.com/

