TES TEACH
‘Tes Teach. Create digital lessons in 5 minutes.’

Tes Teach is een volledig gratis tool waarmee je snel en eenvoudig leerpaden voor je leerlingen kan maken.
Een leerpad is een opeenvolging van stappen om tot een bepaalde kennis te
komen. Dit leertraject kan, dankzij gebruik te maken van Tes Teach, allerlei
informatie bevatten zoals PowerPoint-presentaties, YouTube-video’s, tekst in
PDF-formaat, links naar webpagina’s, quizjes om de kennis te testen etc.
Het voordeel van Tes Teach is dat de leerlingen geheel zelfstandig door de
leerstof heen kunnen gaan op eigen tempo, binnen de klasmuren of thuis
achter hun pc of tablet. Dankzij de trackingmodule van Tes Teach kan je de
evolutie doorheen het leerpad per klasgroep en leerling opvolgen. Het
enige wat je hiervoor moet doen is je verschillende klassen toevoegen.
Ten slotte zitten er ook een groot aantal leermaterialen in de Tes Teachdatabase. Helaas zijn deze enkel beschikbaar in het Engels, maar wel een
goede inspiratiebron!
Werk je met tablets in de klas? Download dan zeker de app in de Apple
AppStore of Google PlayStore.

Scan de QR-code voor meer informatie over Tes Teach!
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HOE WERKT HET?
Beschikbaarheid en registratie
Tes Teach is te bereiken via je webbrowser op http://www.tes.com/lessons of via een applicatie voor
tablets die werken met iOS en Android.
Via het web:
1

Ga naar http://www.tes.com/lessons.

2

Klik rechtsbovenaan op ‘Sign Up’.

3

Kies je functie.

4

Voer je gegevens in en klik op ‘Register’.
Proficiat, je hebt nu een account!
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Een klasgroep maken
Je kan eenvoudig klasgroepen aanmaken waarin je je leerlingen kan onderverdelen. Zo kan je kiezen welke
les je met welke klasgroep deelt.
1

Klik in het menu op ‘Classes’.

2

Geef rechts bij ‘Create Class’ de naam van
de klas in.

3

Kies de graad bij ‘Grade Level’.

4

Klik op ‘Create Class’.

5

Er verschijnt een pop-up waarin je de
klascode kan zien. Deze kan je kopiëren en
delen met je leerlingen.

6

Je klasgroepen worden nu getoond onder
‘Classes’.
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Leerlingen toevoegen aan je klasgroep
Voordat er leerlingen aan een klasgroep kunnen worden toegevoegd, dienen ze eerst een account aan te
maken.
1

Ga naar http://www.tes.com/lessons.

2

Klik rechtsbovenaan op ‘Sign Up’.

3

Leerlingen kiezen hier voor ‘Student’.

4

Voer je gegevens in en klik op ‘Register’.
Je leerling heeft nu een account.

5

Klik in het dashboard op ‘Join Class’.

Voer je klascode in en klik op ‘Join Class’.
6

De leerlingen kunnen vanaf nu de lessen
die jij met hen gedeeld hebt, raadplegen.
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Een leerpad maken
Het maken van leerpaden lijkt een hele klus, maar dankzij dit stappenplan is het zo gebeurd!
1

Klik in het dashboard op ‘New Lesson’.

2

Geef je leerprad een titel.
Onder de titel staan zes vakken.
Het is de bedoeling dat je hierin telkens
je lesonderdelen plaatst.

3

Voor gewone tekst, klik je op ‘Add Text’.
Voor een quizje, klik je op ‘Add Quiz’.
(Zie volgende stappen voor het invoegen
van video’s of documenten.)

4

TesTeach heeft een uitgebreide database
met leermateriaal dat (grotendeels)
gratis ter beschikking is. Deze kan je
raadplegen door rechtsbovenaan bij ‘Tes
Resources Search’ je onderwerp in te
voeren.
Opgelet: voer je zoekterm in het Engels
in!
Naast de TesTeach-database kan je
uiteraard ook eigen leermateriaal
toevoegen. Rechts in de grijze balk zie je
allerlei mogelijke opties.
1
2

5

3
4
5

6

7
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YouTube: geef een zoekterm in
of plak een URL in de zoekbalk;
Google Search: zoek een
webpagina op op Google en voeg
deze meteen toe aan je leerpad;
Google Images: zoek een
afbeelding op het internet;
Flickr Images: zoek een foto in de
Flickr-database;
Weblink of iFrame: plak een URL
van een webpagina of een
iFrame van een video;
MyTesResources: voeg je eigen
bestanden toe door ze up te
loaden;
GoogleDrive: voeg bestanden
toe vanuit je GoogleDrive;

5

8

DropBox: voeg bestanden toe
vanuit je Dropbox;
9 Upload Files: laad bestanden op
vanuit je pc (vb. PowerPoint, PDF
…);
10 Common Core Search: voeg tags
toe aan je les zodat anderen deze
evt. kunnen raadplegen.

5

6

Wanneer je een bestand toegevoegd
hebt, een video hebt gekozen … volstaat
het om deze naar een vakje te slepen.

7

Wanneer je les klaar is, kan je deze les
bekijken door bovenaan op ‘Play’ te
klikken.

8

Klik op ‘Share’ om je les met je leerlingen
te delen.

9

Selecteer de gewenste klasgroep en
kopieer de link om deze met je leerlingen
te delen.

9

Stel bij ‘Privacy’ in wie je leerpad kan
raadplegen.

10

Klik op ‘Collaborate’ en voeg eventueel
collega-leerkrachten toe als co-auteur.
Deze kan ook wijzigingen in het leerpad
aanbrengen en de leerlingen opvolgen.
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Voortgang opvolgen
Het is uiteraard zeer handig om de voortgang van je leerlingen op te volgen. TesTeach biedt deze
mogelijkheid aan. Met enkele klikken kan je je leerlingen opvolgen!
1

Klik in het menu op ‘Lessons’.

2

Kies je les uit de lijst en klik op het
tandwiel.

3

Klik op ‘Track’.

4

Selecteer je klasgroep.

5

Hier kan je alle reacties van je leerlingen
opvolgen. Van likes op een filmpje tot de
resultaten van het quizje.
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