Handleiding Omnidule maken
Gebruik Chrome als browser. Ga naar http://www.omnidu.nl en lees de info. Klik op
en log in of
meld je aan voor een nieuwe account. Je kunt ook rechtstreeks naar de openbare omgeving door op de
knop

te klikken. Met vragen kunt u terecht bij info@omnidu.nl

Na aanmelding begin je in de ‘Mijn Omnidules’ omgeving. Daar kun je Omnidules maken en delen met de
School omgeving en de Openbare omgeving.
Omnidules maken.
Wat je ziet

Uitleg
Je begint in principe met een lege bibliotheek in je
privé omgeving: Mijn omnidules
Klik op Maak Omnidule.
Geef een titel aan je nieuwe omnidule en kies een
format. Het meest eenvoudig zijn de formats
Begrippen en Verhaal.
 Paren maken vereist 2 combinatie
afbeeldingen
 Rubriceren vereist verschillende rubrieksfoto’s
 Volgorde vereist afbeeldingen die een logische
volgorde vormen
 Interactief verhaal vraagt een didactische
opbouw
 Arrangement wordt gebruikt om omnidules
voor een gebruiker ‘klaar te zetten’
 Beloningen kunnen op maat voor de gebruiker
gemaakt worden
We kiezen voor begrippen en gaan kaarten
samenstellen.
Via importeer kunnen meerdere bestanden tegelijk
geüpload worden of kaarten uit andere modules
hergebruikt.
We klikken op kaft en opties om eerst de kaft van
de omnidule te maken
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Geef een naam aan je nieuwe Omnidule en
een omschrijving.
Voeg een afbeelding toe door op Plaat te
klikken.
Je kunt online zoeken in Flickr of uit je eigen
bestanden of bestaande omnidule kiezen.
Voeg een geluidsbestand toe door op Audio te
klikken. (als dat gewenst is)
Je kunt online zoeken in Freesound, een
microfoon opname maken of kiezen uit een
opgeslagen of reeds gebruikt geluidsbestand
Een gemaakte oefening is te delen met de
school als de school een abonnement heeft en
met de openbare omnidules als de beheerder
daar toestemming voor geeft.
Daarvoor moet wel een kerndoel aangegeven
worden.
Klik op Voeg kaart toe en voeg tekst, foto’s en
geluiden op dezelfde manier toe als bij de kaft.
Een begrip is met het rode prullenbakje te
verwijderen.
Klik op het groene veetje als je kaart klaar is
Maak zoveel kaarten als je wil
Bedenk als je veel kaarten wil maken dat het
dan handiger is om ze eerst te importeren

Klik op je omnidule als die klaar is.
Met het scherm dat je dan ziet kun je direct
afspelen of de kaarten bewerken.
Klik op Speel
De oefeningen die hierna volgen kunnen op
volledig scherm afgespeeld worden
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Met de kaarten set die je gemaakt hebt kunnen
direct de oefeningen gedaan worden, die getoond
worden.
 Verhaal speelt de kaarten een voor een af
 Klankbord toont de kaarten als er op geklikt
wordt
 Welke is goed is een kies-spel met de kaarten
 Waar hoort het bij is een open memory
 Lotto biedt de begrippen auditief aan
 Memory spreekt voor zich net zoals legpuzzel
en tovertekening
Met de menu knop linksboven kunnen onder
andere instellingen gedaan worden.
Klik op instellingen
Hier kan de moeilijkheidsgraad ingesteld worden
en de bedieningsvorm.
Ook zijn aanpassingen voor visuele en auditieve
beperkingen mogelijk.
Met de geavanceerde opties kunt u de terug- en
sluitknoppen voor leerling gebruik uitschakelen.

Waar wordt nog aan gewerkt?




Het kunnen omzetten van gemaakte Op Maat
oefeningen naar Omnidu.
Een waslijst aan wensen en ideeën om Omnidu
nog beter te maken.
Een app voor iOs
In de browser is Omnidu al te gebruiken op de
Ipad, maar verbeteringen zijn nog
noodzakelijk.

Veel plezier met het maken!
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