
 

Geplukt uit de chat 
Annotate in Zoom 
      Daniëlle van den Berg : bestaat dit ook al in teams? 
11:14:18   Edith Wissels : in teams heb je whitebooard 
11:14:36   Stefan Bos : @ Danielle: ja. Je kan ook bijv. Jamboard gebruiken 
11:14:41   Ellen /mediacoach|digicoach : Veel tools hebben dit soort opties: Webex, 
Zoom, Teams 
 
11:27:18   Claudia Ruigendijk : Vraagje: om die annotatie te gebruiken tijdens een 
presentatie, moet je daar dan iets voor doen in powerpoint? Of is dat iets in Zoom? 
11:27:26   Ellen /mediacoach|digicoach : Dit ligt aan het feit dat er 2 apparaten met 
audio uit aan zijn. Dit voorkom je door oortjes in beide te stoppen. 
11:28:22   Stefan Bos : @Claudia: dat is niet nodig :-) 
11:29:04   Annemarie : microsoft whiteboard bv? 
11:29:18   Claudia Ruigendijk : Maar als ik annotatie aanklik, dan opent er dus 
automatisch een white board? 
11:29:29   Claudia Ruigendijk : Als trainer dan dus 
11:29:50   Stefan Bos : @Claudia: dat klopt 
11:30:38   Claudia Ruigendijk : Thanks Stefan! 

Startopdracht, hoe betrek je je deelnemers (ook online): 
11:30:45   Daniëlle van den Berg : opdracht vooraf 
11:30:46   Ellen /mediacoach|digicoach : waar woon je 
11:30:47   Sylla Pahladsingh : Zet in de chat waar je woont 
11:30:52   Marlies HB : opdracht vooraf 
11:30:54   sylviaras : vooropdracht met filmpje 
11:30:56   Ellen Leijdekkers : je noemde mijn naam en die van ieder ander volgens mij 
als welkom 
11:30:58   Stefan Bos : Mail met filmpjes en opdracht 
11:30:59   Annemarie : in chat zetten waar je woont 
11:31:05   René : uitnodiging met de opdracht vooraf 
11:31:07   Els Sluys : welkom heten door naam te noemen 
11:31:12   Dominique Maassen : Verbinding maken: Waar kom je vandaan? 
11:31:12   Freddy : verbinding maken 
11:31:14   Stefan Bos : Vandaag: warming-up 
11:31:20   Ellen /mediacoach|digicoach : ligt eraan wanneer je zelf start ... 
11:31:24   Claudia Ruigendijk : Opdracht vooraf 
11:31:25   Evi : vooropdracht, welkom heten, voorstelrondje in de chat, 
welkomstmailtjes 
11:31:28   Jo overeen : gaan zitten kijken naar smoeltjes en namen 
11:31:29   Daniëlle van den Berg : berichtje op linked in 
11:31:38   Hèlen : door na te denken over een startopdracht 
11:31:57   Tirsa Leeuwenhage : verbinding maken 
11:32:44   René : Rad van fortuin met de namen van de deelnemers verwerkt 



11:32:51   Freddy : Uitnodigen via mail 
11:32:52   Jo overeen : ik heb nog niet online getraind, alleen offline 
11:32:58   Hèlen : ik ga iedereen een pakketje naar het huisadres sturen met de 
uitnodiging een handout en een beschrijving 
11:33:12   Marlies HB : uitnodigen per mail 
11:33:13   Dominique Maassen : Vooraf een ludieke mail sturen: B.v. Nog 11 uur 18 
minuten en 20 sec tot.... 
11:33:14   Evi : - afwisseling bieden 
- digitale tools en papieren tools gebruiken en afwisselen 
- voorstellen op creatieve manier  
- samen werken 
11:33:18   Els Sluys : iedereen even persoonlijke aandacht geven  
11:33:21   Stephany : een verbingsmeeting voor de training en vragen naar de 
veranderingen die men wil zien 
11:33:22   Daniëlle van den Berg : chat, tools als socrative en kahoot, opdrachten geven 
om iets te zoeken in huis, 
11:33:27   Marlies HB : Mural gebruiken 
11:33:29   Stefan Bos : Koffie corner online, Warming up, Kennismaking, Natuurlijk 
uitnodiging + documenten die ik gebruik, Elkaar voorstellen 
11:33:29   Tirsa Leeuwenhage : intakegesprek en werkboekje/ handouts 
11:33:40   Annemarie : vooraf ppt sturen en vragen hierin zetten: wie ben je, 
achtergrond, wat wil je leren? Dit gebruiken tijdens eerste introductie sessie 
11:33:45   Claudia Ruigendijk : Door mijn deelnemers te vragen wat zij het irritants 
vinden als zij teksten lezen (ik geef schrijftrainingen) 
11:33:48   Edith Wissels : veilig laten voelen over leerdoelen , door grappige/nuttige 
leervraag e delen 
11:33:56   Ellen Leijdekkers : ik stuur meetingcards om te gebruiken 
11:33:56   Elly Smit : lunch thuis laten bezorgen 
11:34:08   Daniëlle van den Berg : mail vooraf met opdracht, reactie via mail. 
 
11:35:22   Ellen /mediacoach|digicoach : Titia kun je deze chat opslaan en daarna 
delen? Gedaan! 
11:37:47   Ellen Leijdekkers : je kan ook zelf de chat opslaan 
11:38:07   Ellen /mediacoach|digicoach : Niet op mijn iPad. 
11:40:28   Claudia Ruigendijk : Ja kan typen door in annotatie op ‘TEKST’ te klikken…. 
11:40:39   Claudia Ruigendijk : (Vraag van deelnemer op white board) 
11:41:44   Edith Wissels : als annotate niet direct zichtbaar is: dan cursist vragen om 
view options te openen en daar vind je annotate 
11:43:27   Claudia Ruigendijk : Je hebt aanbidders, Titia, haha! 
11:51:35   Stefan Bos : kenniscaroussel mbv break-out 
 
12:06:58   Claudia Ruigendijk : Daarom misschien wel leuk om niet alleen de 
plaatsnaam, maar ook wat je doet in de chat te noemen… 
12:07:33   Jo overeen : oppapier? of annotate? 
12:07:35   Ellen /mediacoach|digicoach : Helaas verdwijnt bij mij steeds de chat dus ik 
hoop dat het toch bewaard is.  


