Kahoot!
Een ‘student-response-systeem’

1. Je account
Open een webbrowser op je
computer en ga naar
‘create.kahoot.it’.
Klik rechtsbovenaan op ‘Get my
free account’.
Geef een antwoord op de
vraagjes en klik op ‘Create
account’.
Log in.

2. Het dashboard
Maak een nieuwe quiz,
discussie of enquête.

Start, bewerk of verwijder
een reeds aangemaakte
quiz, discussie of enquête.

Zoek en start een quiz, discussie
of enquête van een collega, die
deze publiek maakte.

Klik hier om een
nieuwe quiz, discussie
of enquête te starten.
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3. Maak een nieuwe quiz aan.
Geef de quiz eerst een naam en klik op ‘Go!’.

Typ hier je vraag.

Sleep hier een afbeelding
naartoe of klik op ‘Bestand
kiezen’ en navigeer naar
een afbeelding op je pc.

Typ hier de mogelijke
antwoorden en duid het
juiste antwoord aan door op
het vakje eronder te kikken.

Klik hier als je minder
mogelijke antwoorden
wil gebruiken.

Navigeer hier naar de
verschillende vragen.

Verwijder een vraag.

Voeg een vraag toe.

Dupliceer een vraag.

Klik hier om je toets
te bewaren.

Je kan nu de volgorde van de vragen
nog wijzigen door de vragen te
verslepen.

Klik hier om terug te keren naar de
vragen.
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Kies
‘Nederlands’.

Kies ‘school’.

Kies hier
‘Private’ als je
je quiz niet wil
delen.

Typ een
omschrijving.
Geef je quiz
eventueel nog
enkele labels
mee.

Klik hier om je toets
te bewaren.

Klik hier om terug te keren naar de
vragen.

In het laatste scherm kan je nog een afbeelding of video toevoegen die getoond wordt als intro voor
je quiz. Klik daarna op ‘Done’.

4. Een quiz, discussie of enqûete starten.
Wanneer je net een quiz hebt aangemaakt, kom je automatisch op een
scherm waarbij je uit 3 mogelijkheden kan kiezen:




Play now: Start de quiz voor de leerlingen.
Preview: Speel de quiz zelf om te bekijken.
Edit: Bewerk je quiz opnieuw.
Klik in het
menu op ‘My Kahoots’ voor een
overzicht van al je quizes.
Kies je quiz en klik op ‘Play’.

Om een quiz,… te bewerken, ga je met de
muis over de quiz. Naast de titel van je quiz
krijg je nu de mogelijkheid om je quiz,… te
bewerken, te dupliceren of te verwijderen.
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Kies uit volgende opties:
 Toon de pincode tijdens de hele quiz.
 Toon de instructies geminimaliseerd.
 Toon de vragen in willekeurige volgorde.
 Toon de antwoorden in de vragen in
willekeurige volgorde.
 Speel muziek terwijl je wacht tot iedereen is
ingelogd.
Kies uit volgende gevorderde opties:
 Ga automatisch naar de volgende vraag.
 Verplicht de leerlingen om na elke quiz,…
terug een pincode in te geven.
 Toon de naam en het wachtwoord van je
WIFI-netwerk.

Laat de leerlingen nu op hun toestel de quiz openen. Dit doen ze door een browser te openen en te
surfen naar kahoot.it

De leerlingen geven nu de pincode in die ze
op het digitaal bord zien staan.
In het volgende scherm typen ze hun naam
in en klikken ze op ‘Join game’.
Als je alle namen van je leerlingen op het digitaal bord ziet, klik dan op ‘Start now’.

5. De resultaten bekijken

Klik op je gebruikersnaam en
kies ‘My Results’.

Klik op
‘Download’ om
een excelbestand
met je resultaten
te downloaden.
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