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Handleiding Pear deck 

Deze handleiding bestaat uit 4 delen, in deel 1 kan je terug vinden hoe je moet inloggen en 

presenteren met Pear deck. In deel 2 vind je de verschillende opties en templates die je kan 

gebruiken om een leuke interactieve presentatie te maken. Het bewerken van de 

presentatie vind je terug in deel 3. In deel 4 vind je de mogelijkheden terug die je hebt 

tijdens het presenteren. 

Deel 1: inloggen en presenteren met Pear deck 
 

Stap 1: inloggen 

Ga naar https://www.google.com/slides/about/  

Klik op naar Google presentaties  

 

Log in met je Google account.  

 

  

https://www.google.com/slides/about/
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Stap 2: het maken van een presentatie 

Na het inloggen, krijg je je dit venster. Hier moet je een nieuwe presentatie starten. Je kan verschillende 

templates gebruiken. Maar omdat we toch met Peardeck gaan werken klik je op een lege presentatie. 

 

Stap 3:het toevoegen van de add-on Pear deck 

Om Peardeck te willen gebruiken moet je een Add-on toevoegen. Dit doe je door op add-ons te klikken daarna 

klik je op add-ons toevoegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoek nu de add-on Peardeck en klik op gratis. 
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Stap 4: gebruik maken van Pear deck 

In het rechtervenster zie je allerlei opties van Peardeck, deze voeg je toe in je slide.  

In deel 2 van dit stappenplan ga je zien welke opties je kan gebruiken met Pear deck. 

 

 

Stap 5: het presenteren met Pear deck 

Meer informatie vind je in deel 3 

Klik op ‘present with Peardeck 

 

De leerlingen surfen naar joinpd.com en geven de code in die jij op het scherm ziet.  
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Als de leerlingen zich hebben ingelogd, Vergeet niet voordat je begint met presenteren, dat de 

leerlingen een gmail account moeten hebben,  klik je op start class en kan je de presentatie laten 

beginnen.  
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Deel 2: de opties die je kan gebruiken in Pear deck 
 

In Pear deck heb je 3 verschillende categorieën van templates.  

 

 

Slide library 

Zoals eerder vermeld heb je onder ‘slide library’ verschillende subcategorieën.  

µ  

Onder ‘slide library’ vind je de meeste 

templates terug. Deze zijn onderverdeeld in 

templates die je het best aan het begin, 

tijdens of aan het einde van de les kan 

gebruiken.  

Onder ‘featured content’ vind je templates 

terug die ervoor zorgen dat de leerlingen 

actief mee werken, zoals een mening geven 

over een bepaald onderwerp.  

Onder ‘ask student a question’ vind je 

templates terug die ervoor zorgen dat je 

allerlei vragen op verschillende mogelijkheden 

kan stellen.   

Onder de subcategorie ‘beginning of lesson’ 

vind je templates die je kan gebruiken aan het 

begin van de les. Hier staat voorbeeld een 

template in, waar je kan vragen wat de 

leerlingen nog van vorige les weten.  

Onder de subcategorie ‘During Lesson’ vind je 

templates die je kan gebruiken tijdens je les. 

Een voorbeeld hiervan is een template waar 

de leerling kan aanduiden of hij nog mee is 

met de leerstof of niet.  

Onder de subcategorie ‘end of lesson’ vind je 

templates die je kan gebruiken aan het eind 

van je les. Voorbeeld hiervan is dat de 

leerlingen in 1 minuut moeten schrijven wat 

ze hebben onthouden van de deze les.  
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Templates ‘beginning of lesson’ 

 

  

 

  

Met deze template kan je een vraag stellen, 

de leerlingen kunnen hier op antwoorden, hij 

doet typt het antwoord in, via hun toestel.  

Met deze template kunnen de leerlingen 2 

antwoorden, ofwel intypen, ofwel tekenen via 

hun toestel.  

Met deze template kan je vragen of de 

leerlingen mee zijn. De leerlingen duiden op 

hun toestel het duimpje omhoog of omlaag 

aan.   
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Templates ‘beginning of lesson’ 

 

 

 

 

 

Deze templates hebben een tijdlijn.  

Bij de eerste kunnen de leerlingen een 

antwoord geven op de vraag.  

 

Bij de tweede kunnen de leerlingen een lijn 

trekken naar de juiste datum.  

Je vraagt een of een stelling juist of fout is, de 

leerlingen kunnen deze beantwoorden door 

op het juiste antwoord te klikken.  

Deze templates zorgen er voor dat je kan 

vragen of de leerlingen de leerstof begrijpen 

en nog mee zijn met de les.  
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Je kan zelf een afbeelding invoegen en andere 

verwijderen, hoe dit moet vind je in deel 3, de 

leerlingen kunnen met tekst de juiste 

benamingen benoemen.   

Deze template heeft een wereldkaart als 

achtergrond, de afbeeldingen kan je zelf 

invoegen. De leerlingen kunnen via hun 

toestel een lijn trekken naar het juiste land, 

werelddeel…  

Hier kunnen de leerlingen tekenen, wat 

leerkracht vraagt, op hun toestel.  

De leerlingen kunnen de juiste woorden 

matchen door middel van lijnen te trekken.  

Natuurlijk kan je de woorden veranderen dit 

zie je ook in deel 3.  

De leerlingen kunnen een mind map maken.   
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Templates ‘end of lesson’ 

 

De leerlingen kunnen het juiste antwoord 

omcirkelen, de afbeeldingen kan je zelf 

invoegen of je kan tekst plaatsen.    

Dit is een template waar de leerlingen juist of 

niet juist kunnen antwoorden.     

Bij deze templates kan je een vraag stellen 

waar de leerlingen dan hun antwoord op 

kunnen geven.      
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Deze template heb je ook onder de 

subcategorie ‘begin of lesson’. De leerlingen 

kunnen 2 dingen schrijven over wat ze deze 

les hebben geleerd.  

De leerlingen kunnen het mannetje 

omcirkelen of aanduiden.  
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Featured content 

 

 

  

De leerlingen kunnen het verband leggen 

tussen 2 woorden of zinnen. Dit kunnen ze 

doen door te typen of te tekenen op hun 

toestel.   

De leerlingen kunnen verschillende items 

typen, tekenen in de hoofdjes, op hun toestel.    

Deze template heeft een berg, de leerlingen 

kunnen hun juiste antwoord schrijven of 

tekenen op eender welke plaats van de berg.     

Dit is een tekst template, zoals je eerder zag 

kan je met deze template een vraag stellen en 

kunnen de leerlingen hun antwoord typen.  

Onder de categorie ‘featered content’ heb je 

verschillende tekst slide templates.      
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Ask student a question 

Je hebt verschillende mogelijkheden om een vraag te stellen aan de leerling.  

 

Abc 

Jij stelt een vraag, de leerlingen antwoorden op deze vraag. Jij ziet op jouw scherm alle antwoorden 

van de verschillende leerlingen.  

 

Choice 

De leerlingen kunnen een meerkeuze vraag beantwoorden, jij geeft de verschillende mogelijkheden.  
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Number 

Je stelt een vraag, de leerling kan antwoorden met een nummer.  

 

Website 

De leerlingen krijgen een website te zien die jij ingeeft. Zij kunnen hier iets opzoeken, daarna kan je 

op het moment zelf nog een vraag stellen met Pear deck, hoe dit werkt zie je in deel 4 

 

Draw 

De leerlingen kunnen items doorstrepen, onderlijnen, omcirkelen..  
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Draggable 

De leerlingen kunnen het symbool verplaatsen naar de juiste plaats. 
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Deel 3: het bewerken van de presentatie 
 

Het beginscherm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hier pas je de titel van de 

presentatie aan. 

Hier voeg je items die je kan 

invoegen, zoals afbeeldingen, 

video’s, lijnen … 

Hier kan je nieuwe dia’s 

toevoegen, andere 

verwijderen of dupliceren. 

Hier pas je de opmaak van je 

tekst aan.  

Hier kan je allerlei add-ons 

toevoegen  
Hier kan je je slides 

toevoegen.  
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Slide aanpassen 

 

 

 

 

  

Hier pas je je tekst aan.  Door op het tekst vak te 

klikken, kan je tekst 

invoegen.   

Door op de rechtermuisknop 

op de afbeelding te krijgen. 

Krijg je volgend deelvenster.  

Hier kan je je afbeelding 

verwijderen, bijsnijden, 

vervangen … 
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Deel 4: mogelijkheden tijdens de presentatie 
 

Vergeet niet voordat je begint met presenteren, dat de leerlingen een gmail account moeten 

hebben! 

 

 

 

 

 

 

  

Hier kan je de leerkrachtendashboard openen, op deze 

pagina staan alle slides en in real time antwoorden van de 

leerlingen.  

Vanonder kan je er voor kiezen om de antwoorden te laten 

zien. Je kan de schermen tijdelijk blokkeren of je kan een 

nieuwe vraag stellen.   

Hier kan je naar je 

volgende of vorige slide 

gaan.  

Hier zie je hoeveel 

leerlingen er geantwoord 

hebben.  



 18 

Nieuwe vraag stellen tijdens de presentatie 

Deze vragen stel je mondeling maar de leerlingen kunnen wel individueel antwoorden zonder dat 

iemand anders het hoort.  

 

 

Er zijn 3 verschillende mogelijkheden om een nieuwe vraag te stellen.  

Mogelijkheid 1: Je kan een nieuwe vraag stellen over de slide zelf, hier zijn ook weer verschillende 

mogelijkheden voor. Die vind je hieronder.  

 

De leerlingen krijgen op hun venster de mogelijkheid die jij hebt gekozen.  

Mogelijkheid 2:  

Je kan de vorige vraag opnieuw stellen, let op! Hij neemt altijd de laatste vraag die je hebt gesteld.  
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Mogelijkheid 3: 

Hier kan je over alles wat vragen. Hieronder vind je de mogelijkheden.  

 

Verschillende websites die je kan gebruiken.  

Peardeck.com/dashboard 

Je kan je dashboard openen op je tablet of andere pc dan dat je projecteert, zo kunnen de leerlingen 

niets zien wat de andere hebben geantwoord.  

Peardeck.com/projector 

Hier komt de presentatie wat de leerlingen ook zien. Deze kan je laten zien op de vaste pc die met de 

projector is verbonden. 

 


