


Ga naar flipgrid.com en klik rechts bovenin 
op Teacher Login. 
Vul als email “xdebruijn@davinci.nl” in en als 
wachtwoord “TCEngels2017”. 

http://www.flipgrid.com/


Hier zie je een overzicht van de “grids”, wat een soort digitale klaslokalen zijn. Hier 
komen uiteindelijk Grids voor iedere docent te staan.
De link-code (hier ttqosl0) is wat leerlingen gebruiken om in te loggen. 
Klik op jouw Grid om verder te gaan.



In de Grid vind 
je de Topics, de 
opdrachten.
Hier kun je de 
opdrachten 
activeren en 
weer uitzetten.
Druk op “New 
Topic” om een 
opdracht aan te 
maken!



Topic Title: Hier geef je 
een titel aan de 
opdracht, bijvoorbeeld 
“Favorite food in 90 
seconds!” 

Video Response Time: 
Hier kun je instellen 
hoe lang de leerlingen 
kunnen opnemen. De 
opties gaan van 15 
seconden tot 5 
minuten.

Topic Question: Hier 
kun je de uitleg van de 
opdracht opschrijven.

Launch/Freeze Dates: 
Als je wilt kun je hier 
van te voren instellen 
wanneer de opdracht 
opent en sluit. 



Topic Resources: hier 
kun je materiaal 
toevoegen als extraatje 
aan de opdracht, zoals 
een YouTube filmpje 
als voorbeeld, een 
lasagne recept als 
inspiratie of zelf een 
filmpje opnemen.

Response Features 1: 
hier kun je instellen of 
de leerlingen hun 
video’s kunnen 
bewerken met 
stickers/tekeningen, 
etc.



Response Features 2: 
Hier zijn nog meer 
opties voor de 
responses van 
leerlingen.
*Response Link moet op 
None staan en Require 
Email for Responses op 
aan!

Feedback: Hier kun je 
kiezen of je simpele 
tekstuele feedback wilt 
geven of een eigen 
rubric maken. 

* *



Hier is een 
voorbeeld van hoe 
een video die een 
leerling geüpload 
heeft eruit ziet. 
Ik heb geen 
feedback gegeven 
voor performance 
of ideas omdat dit 
de eerste ronde 
was, maar ik heb 
wel wat 
geschreven 
feedback 
achtergelaten.



Leerlingen zichzelf 
laten toevoegen
Ook leerlingen gaan 
naar Flipgrid maar 
vullen hier de Grid 
code in. Hierna wordt 
er naar een Password 
gevraagd, dit is je 
eigen 3-lettercode. 

http://www.flipgrid.com/


Nadat leerlingen hun video geüpload 
hebben, krijgen leerlingen de kans om 
informatie in te vullen. Het is heel 
belangrijk dat leerlingen hun (Da Vinci) 
emailadres invullen, zodat ze feedback 
kunnen ontvangen!

Hierna zien de leerlingen de Topics die je in 
de Grid gezet hebt. Als ze op de opdracht 
klikken, verschijnt het tweede beeld waarin 
leerlingen hun eigen video toevoegen door 
op de grote groene knop te drukken.


