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Interactieve oefeningen ontwerpen met “Hot Potatoes”
Deel 1: Het Programma halen en op onze PC installeren.
Wat is “HotPotatoes”:
Het Hot Potatoes pakket is een reeks van zes programmeermodules, ontworpen door het
University of Victoria CALL Laboratory Research and Development team. Deze modules laten
de gebruiker toe om zes basistypes van interactieve Internet-oefeningen aan te maken. Om
deze interactiviteit te bereiken maakt het programma gebruik van JavaScript, wat betekent dat
de oefeningen functioneren onder de versies 3 van Netscape Navigator en Internet Explorer,
zowel voor Windows als Macintosh (en andere systemen). Versie 4 van Hot Potatoes kan nu
ook Dynamic HMTL oefeningen maken, met kenmerken als 'drag-and-drop', maar dit soort
oefeningen werkt enkel met recentere browsers. De programmeermodules laten ook het
gebruik toe van geaccentueerde letters, zodat oefeningen kunnen gemaakt worden in om het
even welke taal die gebaseerd is op het Romeinse schrift (Frans, Duits, en vele andere talen).
Ook al worden de oefeningen geschreven in JavaScript, toch is het niet nodig deze taal te
kennen om de software te gebruiken. Je moet enkel gegevens (teksten, vragen, antwoorden,
enz.) invoeren, het programma maakt zelf de Internetpagina's aan. Vervolgens kan je die dan
publiceren op jouw website. De software werd echter zodanig ontworpen dat bijna elk aspect
van de pagina's kan aangepast worden. Mits wat kennis van HTML of JavaScript, kan je de
werkwijze van de oefeningen of het formaat van de Internetpagina's bijna volledig aanpassen.
Indien je werkt in een niet-commerciële, educatieve instelling of in een gelijkaardige contekst,
dan mag je de Hot Potatoes software
gratis gebruiken. Indien je werkt voor
een bedrijf of in een commerciële
omgeving, dan moet je een licentie
aanschaffen. Of je nu al dan niet in de
commerciële wereld werkt, toch
vragen we je om de software te
registreren. Je hoeft enkel het
formulier op onze website in te vullen,
dit helpt ons contact te houden met
onze gebruikers en het geeft ons ook
een idee van wie onze software
gebruikt. We verwijzen naar de
helpfunctie van het programma voor
meer informatie i.v.m. de registratie.

De website van HotPotatoes
Op de website van HotPotatoes vind je alle informatie die nodig is om aan de slag te gaan

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/

Maar we sommen toch nog eens snel enkele belangrijke linken op.
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•

Hier kan je het programma downloaden
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads

•

Hier kan je de licentie-overeenkomst lezen
http://www.halfbakedsoftware.com/hotpot/licenceterms.htm

•

Hier staan handleidingen in verschillende talen
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/#tutorials

•

Hier kan je een CLIPART-verzameling gratis gebruiken
http://web.uvic.ca/hcmc/clipart/

•

Websites gemaakt met Hot Potatoes
http://web.uvic.ca/hcmc/rnd/comprog.html#hotpotsites

•

Enkele voorbeelden kan je eventueel ook nog raadplegen op volgende website
http://users.skynet.be/kraeye/page2-3.htm of users.pandora.be/kraeye

Eerst downloaden en installeren.
STAP 1: Eerst naar de juiste plaats gaan op de website om het bestand te DOWNLOADEN.

Klik je op de betreffende link dan
kom je automatisch op dit scherm.
Klik op “Dit programma op schijf
opslaan”
Klik op de knop “OK”

Zorg dat je het bestand in een
map op jouw harde schijf een
plaatsje geeft …
Weet goed waar je het plaatst !
Doe deze stap heel bewust.

Het bestand komt binnen via
de internetverbinding. Even
wachten en …
Je hebt het gedownload !
Proficiat !!!

STAP 2: We gaan het programma eventueel eerst “unzippen” met WinZip
Werken met “Hot Potatoes”
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Dit hang af van welke versie we gedownload hebben.
Bij een self-extracting file is het unzippen niet nodig.
Bij de plain zip file is dit wel nodig.

STAP 3: Nu gaan we het programma INSTALLEREN.
We gaan naar de map waar we het bestand een plaats gegeven hebben.
Nu dubbelklikken we op het bestand om het te activeren.
Dit bestand herken je als volgt (een andere versie is ook mogelijk …)
We volgen de volledige installatieprocedure … stap na stap …
Je klikt een paar keer op “NEXT” en een paar keer op “YES” … en “Finish” …
tot alles OK is !
Er zal zich een icoontje vormen op het bureaublad … en ook in het startmenu “programma’s”
is het terug te vinden.

Registreren is belangrijk … en GRATIS !
Registreren is belangrijk willen we alle mogelijkheden van het programma kunnen gebruiken.
Dit wil niet zeggen dat we dan moeten betalen ... het blijft gratis !
Doen we dit niet dan is zijn bepaalde mogelijkheden niet toegankelijk.
Registreren doe je dus om aan te ontwerpers de toestemming te vragen om als “non-profit”
organisatie gebruik te mogen maken van de software (onderwijsinstellingen behoren tot die
“non-profit-sector”.
De registratie aanvragen kunnen we doen via de website van “Hot Potatoes”
Of je kan ook rechtstreeks via deze link.
http://142.104.133.52/admin/register.htm
OPGELET, vergeet de license agreement niet te lezen en aan te vinken !
Nadat je op de website alle gegevens hebt ingevuld in de respectievelijke velden (nadien klik
je op de “submit”-knop) ontvangen we een registratiecode via e-mail (je moet natuurlijk zelf
een e-mailadres hebben!)
Deze code moeten we nadien invoegen via het programma zelf
In de menubalk klik je op Help en dan op Register.
Je vult de twee gevraagde velden in en klaar is kees.
Nu zijn alle mogelijkheden toegankelijk.
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Deel 2: Een kort overzicht van de mogelijkheden.
Met Hot Potatoes kan je ZES oefenvormen aanmaken
•

JBC: multiple-choice quiz
Elke vraag kan een onbeperkt aantal antwoorden hebben, en elk
antwoord kan eventueel juist zijn. Er kan een specifieke feedback
gegeven worden aan de leerling voor elk antwoord. De leerling krijgt
na elke verbeterbeurt een evaluatie in percenten.

•

JQuiz: quiz met korte antwoorden
Hiermee maken we een korte-antwoorden-quiz, waarbij de leerling
een woord of zin moet intikken als antwoord op een vraag. De
woorden of zinnen worden vergeleken met het door de leerkracht
gespecifieerde antwoord. (U kan zoveel juiste antwoorden als uzelf
wenst invoegen)De feedback toont aan de leerling welk deel van
zijn/haar antwoord juist is. De leerling kan een "tip" vragen indien
nodig, dan ziet hij de volgende juiste letter van het antwoord.

•

JMix: stukken zin combineren (in de juiste volgorde)
Hiermee kan je een "woorden-door-elkaar-oefening" aanmaken. Je
kan net zoveel juiste antwoorden aanmaken als jezelf wilt welke
gebasseerd zijn op de woorden en de interpunctie van de BASIS-zin.
Er is ook een "TIP"-knop voor de leerling indien nodig ...

•

JCross: kruiswoordraadsel
Hiermee kan je een kruiswoordraadsel aanmaken welke vervolledigd
wordt buiten het rooster. Men kan een virtueel zelf te bepalen rooster
gebruiken. Net zoals in JQuiz en JCloze, is er ook een "TIP"-knop voor
de leerling indien nodig ...

•

JMatch: matching-oefening
Hiermee kan je een "past-bij-elkaar-oefening aanmaken.Langs de
linkerkant staan een reeks van woorden of prenten en een bijhorende
reeks langs de rechterkant. Beide reksen moeten bij elkaar geplaatst
worden door te "slepen". Dit kan gebruikt worden voor
woordenschatoefeningen of vertalingen of voor het ordenen van
zinnen als onderdeel van een conversatie.

•

JCloze: invuloefeningen
Dit maakt invuloefeningen aan. Er kunnen een onbeperkt aantal juiste
antwoorden gespecifieerd worden voor elke invulzone. De leerling kan
een "tip" vragen indien nodig. Er kan tevens een specifieke sleutel
ingegeven worden voor elke invulzone. Er is ook een automatische
scoring inbegrepen. Het programma kan een invulzone aanmaken van
geselecteerde woorden of van eventueel van elke negende woord...

Wil je enkele voorbeelden zien om een duidelijker beeld te kunnen vormen van de
mogelijkheden, klik dan op Tutorials in het opstartscherm.

Via de link Tutorials kom je op een
rondleiding doorheen de
mogelijkheden van dit programma.
Het is Engelstalig maar de voorbeelden
spreken voor zichzelf.
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Deel 3: Enkele voorbereidende aanpassingen.
We maken de gebruikersinterface Nederlandstalig.
Willen we op een gebruiksvriendelijke wijze kunnen werken met het programma dan is het aan
te raden de interface in het Nederlands om te zetten.
• We starten een module op … en u komt bij het
beginscherm.

•

We starten één oefenmodule op door op één
van de “hete aardappelen” te klikken.
Deze oefenmodule gaan we nu omzetten naar
het Nederlands.

•

Klik in de menubalk op "OPTIONS".
klik daarna op "INTERFACE
klik nu op "LOAD INTERFACE FILE".

•

Open het bestand 'dutch.hif'.
Indien nodig ga je naar de map

c:\programfiles\HotPotatoes

•

Klik op "OK" en... de Nederlandse versie van deze module is bijna klaar.

•

Dan verschijnt het volgende venster

We klikken “YES” zodat de 6 modules in één keer vertaald zijn !!!
Werken met “Hot Potatoes”
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•

Klik op (ondertussen in het Nederlands) "OPTIES"
daarna op "UITVOER CONFIGUREREN".
We zetten nu het configuratiebestand om
in het Nederlands.

•

Klik onderaan links op "OPENEN".

•

Klik op het het bestand "dutch5.cfg".
en klik op "OPENEN"
Indien nodig
ga je naar de map
c:\program files\HotPotatoes

•

Klik nu op "OPSLAAN".
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•

Sluit deze module nu af.
Deze module is nu volledig (de interface en het configuratiebestand) Nederlandstalig.

•

We openen nu de volgende module om ook daar het configuratiebestand op dezelfde wijze
aan te passen!
De Interface hoeven we slechts één keer aan te passen !

Mochten er nog een aantal vertalingen zijn die wat ongelukkig klinken in jouw oren, dan
kan je deze ongestoord (deeltje per deeltje) wijzigen
•

Ga via de menubalk naar "OPTIES"
Klik op "INTERFACE"
Klik daarna op "VERTAAL DE INTERFACE".

•

Hier moet je te wijzigen term aanklikken en in het onderste vakje aanstippen wat jij liever zou
horen. Vergeet niet op " UITVOEREN " te klikken en je bestand best OP TE SLAAN zodat je
het in andere modules makkelijk ook kan gebruiken.

STAP 1: Klik het te
wijzigen regeltje aan

STAP 2: Vul hier de
nieuwe tekst in

STAP 3: klik op uitvoeren

STAP 4: Klik hier om het
te bewaren
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We passen de werkbalk aan … knoppen bij ? of knoppen weg ?
We klikken op “OPTIES”
Daarna op “WERKBALK OPTIES”

We vinken de knoppen AAN of UIT welke we wensen zichtbaar te maken …
Aan jou de keuze !
Klik daarna op “OK”
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Deel 4: En nu zelf aan de slag ! We maken onze eerste oefeningen !
JBC - Een meerkeuze-oefening zelf aanmaken
STAP 1: De vragenreeksen aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JBC in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

Voor de volgende
vraag klik je hier
op de kleine
pijltjes-toetsen

HIER titel invullen
HIER de vraag
invullen

HIER de
Keuzeantwoorden
invullen
HIER het juiste
Antwoord
aanvinken

HIER de feedback
invullen

HIER kan je klikken om extra
meerkeuzemogelijkheden aan
te kunnen maken

•

Tik een TITEL in het aangeduide veld !

•

Tik een VRAAG in het aangeduide veld !

•

Tik de KEUZEANTWOORDEN in de ABCDE-velden ! (langs de LINKER-kant)
Wil je nog meer KEUZEANTWOORDEN invoeren dat kan door nog meer velden zichtbaar
te maken met de “pijltjes-knoppen”

•

VINK het juiste antwoord aan !!! niet vergeten hé !

•

Ben je klaar ? Ga naar de volgende vraag en herhaal de stappen !
Zo kan je reeksen van 20, 30 of meer vragen aanmaken.

STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we in het
configuratiebestand.
•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in volgend scherm.
Er zijn 7 tabbladen waar we
telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze
persoonlijke voorkeuren.
Hier zie je het tabblad waar je titels
en instructies kan aanpassen.
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•

Het tabblad REACTIES en FEEDBACK

HIER kan je alle
velden aanpassen
aan je persoonlijke
voorkeuren

•

Het tabblad KNOPPEN

HIER kan je knoppen
AAN of UIT zetten

Personen die GEEN
ervaring hebben
met het bouwen van
websites
vinken deze 3 vinkjes
best UIT

•

Het tabblad UITERLIJK
Door op het
REGENBOOGJE te
klikken kan je de
kleur van elk
onderdeel zelf
bepalen.
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•

Het tabblad LEZEN
Ook HIER kan je alle
teksten aanpassen

•

Het tabblad OVERIG

HIER staan enkele
opties die je kan
AAN- of UIT-vinken
Lees hier maar eens
goed wat er zoal
mogelijk is …

•

Het tabblad CGI is echt wat te complex om uit de doeken te doen

STAP 3: De procedure bij het OPSLAAN !!!
Eenmaal je alles klaar hebt is het heel belangrijk alles te BEWAREN.
Dit BEWAREN of OPSLAAN moet je best volgens bepaalde regels doen.
Het OPSLAAN gebeurt drie keer !!!
•

De eerste keer sla je het resultaat op voor de leerlingen. Dit komt los te staan van
de aanmaakmodule en is een zuivere HTML-versie welke kan bekeken worden
met InternetExplorer. (de extensie is .htm)

•

De tweede keer sla je de werkmodule op. Dit is belangrijk voor de leerkracht die
in deze module achteraf nog wijzigingen of verbeteringen kan aanbrengen. Sla je
de werkmodule niet op dan kan je achteraf geen wijzigingen meer aanbrengen !

•

De derde keer sla je het configuratiebestand op. Dit zijn jouw persoonlijke
voorkeuren (kleuren, knoppen, teksten, …) Dit doe je door “opslaan als” en zo
bewaar je jouw persoonlijke instellingen en hoef je dit de volgende keer niet meer
te herhalen. Dan kan je gewoon het betreffende cfg-bestand openen en ’t is OK!
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•

De EERSTE keer: Het RESULTAAT opslaan

Klik hier op één van
de BLAUWE knopjes

Of via BESTAND
Create Web Page …
En dan één van de
keuzes.

Geef het bestand een naam en sla het in een door jou aangemaakte map op.
Gebruik dezelfde naam straks steeds opnieuw !

Kies de juiste map of
maak er een NIEUWE
aan !

Het volgende scherm verschijnt. Klik op “YES”

•

De TWEEDE keer: De WERKMODULE opslaan
Dit doen we dus om bij een eventuele vergissing,
aanpassing of wijziging dit nog te kunnen doen.
Indien de leerkracht de werkmodule niet opslaat
kan hij achteraf geen wijzigingen meer aanbrengen !!!
Dus het opslaan van de werkmodule is zeer belangrijk.
We geven de werkmodule dezelfde naam
als het resultaat. En plaatsen dit in dezelfde map !
Klik op Bestand dan op opslaan als … en volg de normale procedure.
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•

De DERDE keer: Het CONFIGURATIEBESTAND opslaan
Dit doen we dus om alle persoonlijke instellingen (kleur, knoppen, teksten, …) te
bewaren. Dan hoeven we dit de volgende keer niet meer opnieuw te gaan
aanpassen.

In het configuratiebestand
Opslaan als …

We geven het
DEZELFDE naam
en plaatsen het in
DEZELFDE map !
als de 3 andere bestanden

Nu kan je met een gerust geweten genieten van het resultaat dat de leerlingen te zien
krijgen !!!
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JQuiz - Een korte-antwoorden-oefening zelf aanmaken
STAP 1: De vragenreeksen aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JQuiz in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

Voor de volgende
vraag klik je hier
op de kleine
pijltjes-toetsen

HIER de titel
invullen
HIER de vraag
invullen

Wil je nog meer
Alternatieven
Klik dan hier !

HIER alle
mogelijke juiste
antwoorden

STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we
opnieuw in het configuratiebestand. We kijken na of het configuratiebestand hebben omgezet
naar het Nederlands (indien NIET … dan doen we dit eerst) daarna gaan we verder !

•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in het scherm met de 7 tabbladen waar we telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze persoonlijke voorkeuren. We herhalen niet alles !!! Ik vestig enkel uw
aandacht op die schermen die belangrijk zijn en iets nieuws aan te bieden hebben.

•

Het tabblad Reacties / Feedback.

Deze twee opties
kunnen
interessant zijn !
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•

Het tabblad Knoppen.

Hier kan je
de”Hint”knop
aan- of uitzetten
Hier kan je de
”Toon antwoord” knop
aan- of uitzetten

•

Het tabblad Overig.

Hier kan je belangrijke
mogelijkheden al dan
niet activeren

STAP 3: De procedure bij het OPSLAAN !!!
We slaan op volgens de 3-stappen-methode
• het resultaat: een html-bestand
• de werkmodule om achteraf nog wijzigingen te kunnen aanbrengen
• het configuratiebestand: het cfg-bestand

Werken met “Hot Potatoes”

Geert Kraeye

pagina 16

Interactieve werkbladen aanmaken

JMix - Een plaats-in-de-juiste-volgorde-oefening zelf aanmaken
STAP 1: De oefening aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JMix in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

Hier plaatsen we
de zin in delen
onder elkaar.

Hier komen de
mogelijke
alternatieven.

Hier nog
enkele
opties die
men kan
instellen.

STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we
opnieuw in het configuratiebestand. We kijken na of het configuratiebestand hebben omgezet
naar het Nederlands (indien NIET … dan doen we dit eerst) daarna gaan we verder !

•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in het scherm met de 7 tabbladen waar we telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze persoonlijke voorkeuren. We herhalen niet alles !!! Ik vestig enkel uw
aandacht op die schermen die belangrijk zijn en iets nieuws aan te bieden hebben.

•

Het tabblad Reacties / Feedback.
Een
keuzemogelijkheid
bij de feedback
Een BELANGRIJKE
mogelijkheid tot
instellen !!!

STAP 3:
De procedure
bij het OPSLAAN !!!
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JCross - Een kruiswoordraadsel-oefening zelf aanmaken
STAP 1: De oefening aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JCross in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

STAP 1
HIER starten
we met het
invoegen van de
woorden voor het
kruiswoordraadsel
HIER komt onze titel

•

STAP 1: We klikken op het icoontje om het rooster aan te maken met de nodige
woorden.

•

We komen op volgend scherm. We klikken op de aardappel van JCross in het
opstartscherm en komen op volgend scherm
3. HIER geven
wij de opdracht
de opgegeven
woorden in een
rooster in te
passen

1. HIER plaatsen wij de
woorden die in het
rooster moeten komen

2. HIER bepalen wij
HOE GROOT het
rooster moet worden

Werken met “Hot Potatoes”

Geert Kraeye

pagina 18

Interactieve werkbladen aanmaken

•

Nadat we op “Puzzel maken” hebben geklikt komen we op volgend scherm.

Hier toont men
het aantal
woorden dat in
het rooster kon
geplaatst
worden

OPGELET !!!
Is het rooster
te klein dan
krijg je een
foutmelding
zoals hier

Klik dan hier
om de
foutmelding te
stoppen

In een volgend venster
verschijnen de
woorden die niet
konden geplaatst
worden

Klik nu op OK

•

Zijn we niet tevreden over het resultaat dan herhalen we de stappen tot alle woorden in
het rooster passen (we passen natuurlijk dan ook de maximum roostermaat aan !!!)

•

Uiteindelijk komen we op volgend scherm uit !

Zijn we niet tevreden
over het resultaat dan
klikken we terug hier

Zijn we WEL tevreden
over het resultaat dan
gaan we hier klikken
om de sleutels in te
voegen
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•

Nu komen we op volgend scherm. We gaan de sleutels invoegen.
Dit doen we voor alle HORIZONTALE en VERTIKALE woorden.

1. We klikken op een
woord uit de
HORIZONTALE reeks
2. We vullen
de sleutel in
4. We klikken
op een woord
uit de
VERTIKALE
reeks

3. We klikken
op OK
5. We vullen
de sleutel in

6. We klikken
op OK
7. Als alle vertikale en
horizontale woorden een
sleutel gekregen hebben
klikken we nog eens op
OK

STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we
opnieuw in het configuratiebestand. We kijken na of het configuratiebestand hebben omgezet
naar het Nederlands (indien NIET … dan doen we dit eerst) daarna gaan we verder !

•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in het scherm met de 7 tabbladen waar we telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze persoonlijke voorkeuren. We herhalen niet alles !!! Ik vestig enkel uw
aandacht op die schermen die belangrijk zijn en iets nieuws aan te bieden hebben.

•

Het tabblad Reacties / Feedback
HIER kan je de
lijst met
sleutels al dan
niet zichtbaar
maken

STAP 3:
De procedure
bij het OPSLAAN !!!
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JMatch - Een wat-hoort-naast-elkaar-oefening zelf aanmaken
STAP 1: De oefening aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JMatch in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

Vul hier de
tweede reeks
delen in

HIER vul je een
passende titel
in

Vul hier de
eerste reeks
delen in

HIER vink
je de
oefeningen
aan die als
reeds
opgelost
zullen
verschijnen

Hier komt de
opdrachttekst

STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we
opnieuw in het configuratiebestand. We kijken na of het configuratiebestand hebben omgezet
naar het Nederlands (indien NIET … dan doen we dit eerst) daarna gaan we verder !
•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in het scherm met de 7 tabbladen waar we telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze persoonlijke voorkeuren. In deze module zijn er geen NIEUWE
instellingen mogelijk. Alle instellingen hebben we reeds in de vorige modules behandeld.

STAP 3: De procedure bij het OPSLAAN !!! (zie vorige modules)
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JCloze - Een invuloefening zelf aanmaken
STAP 1: De oefening aanmaken

•

We klikken op de aardappel van JCloze in het opstartscherm en komen op volgend
scherm terecht.

Stap 1:
titel invullen
Stap 3:
Een woord selecteren
Stap 2:
tekst invullen

•
•
•

Stap 4:
Klik op GAT

We vullen de titel in !
We typen een tekst in het grote veld waarin we achteraf “invulgaten” zullen aanmaken.
We selecteren een woord, een deel van een woord of een getal en klikken op “Gat”

Stap 5:
Het woord is reeds
ingevuld

HIER kan je
ook scrollen
door de andere
GATEN !!!

Stap 6:
Vul de sleutel in

Stap 7:
Vul eventueel
alternatieve
antwoorden in

Stap 8:
Klik op OK

•
•

We herhalen deze stappen voor alle “gaten”
Wil je een overzicht van alle “gaten” die je aangemaakt hebt?
Klik dan op de knop “Toon Woorden”

•

Je kan ook een “Gat” wissen door eerst je cursor op het betreffende woord te plaatsen en
dan op “Wis Gat” te klikken
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STAP 2: Het configuratiebestand aanpassen aan persoonlijke wensen
Eenmaal de vragen klaar zijn kunnen we bepaalde instellingen aanpassen. Dit doen we
opnieuw in het configuratiebestand. We kijken na of het configuratiebestand hebben omgezet
naar het Nederlands (indien NIET … dan doen we dit eerst) daarna gaan we verder !

•

We klikken op “OPTIES” en dan “UITVOER CONFIGUREREN”
of het knopje in de werkbalk.

•

We komen in het scherm met de 7 tabbladen waar we telkens bepaalde zaken kunnen
aanpassen aan onze persoonlijke voorkeuren. We herhalen niet alles !!! Ik vestig enkel uw
aandacht op die schermen die belangrijk zijn en iets nieuws aan te bieden hebben.

•

Het tabblad Reacties / Feedback

Enkele belangrijke
instelmogelijkheden

STAP 3: De procedure bij het OPSLAAN !!! (zie vorige modules)
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Deel 5: Nu nog wat extra mogelijkheden !
EXTRA 1: Het toevoegen van een leestekst
In sommige oefenreeksen kan het passend zijn een leestekst aan te bieden bij de oefening.
Deze leestekst zal blijvend zichtbaar zijn tijdens alle oefeningen. Je kan de tijd, welke de
leerlingen krijgen om te lezen, beperken door een aftelklokje (zelf in te stellen)
•

We klikken op het icoontje met het boekje
KLIK op dit icoontje

•

We komen op volgend scherm uit !

KLIK dit
vinkje AAN !

Hier de titel

KLIK dit
vinkje AAN
indien je een
aftelklok wil
Stel hier de
aftelklok in
Hier de
leestekst of
een
afbeelding

KLIK op OK

EXTRA 2: Het invoegen van een afbeelding
Het is mogelijk afbeeldingen in te voegen in de HotPotatoes-werkbladen. Vooraleer we dit
kunnen doen moeten we natuurlijk over de nodige afbeeldingen beschikken. Er zijn trouwens
ook nog een paar zaken waar we zeker rekening mee dienen te houden.
EERSTE DRIE VRAGEN

1. Welke soort afbeeldingen?
•
•

Het moeten GIF-afbeeldingen of JPG-afbeeldingen zijn.
Ze mogen niet te groot zijn en duidelijk ! om ze te kunnen integreren.

2. Waar haal je afbeeldingen?
•
•

Van een CD-rom, internet, digitale camera, scanner.
Eventueel ook op de website van HotPotatoes

3. Hoe bewerk je deze afbeeldingen?
•

In het programma Paint of PhotoEditor of …
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VOORBEREIDENDE BELANGRIJKE AFSPRAAK
•

Alle nodige GIF-afbeeldingen en/of JPG-afbeeldingen moeten in dezelfde map
zitten als waar we onze werkmodule en de html-bestanden (de resultaten) zullen
plaatsen. Het is trouwens best om alle bestanden die bij één oefening passen
altijd in dezelfde map te plaatsen.

•

Vooraleer je afbeeldingen zal kunnen invoegen zal je dus EERST de werkmodule
moeten opslaan … Doe je dit niet dan krijg je volgend bericht !

EN NU EEN AFBEELDING INVOEGEN !!!
•

We plaatsen onze cursor in een veld (witte zone) waar we de afbeelding willen
invoegen. Denk wel eerst goed na of het binnen de lay-out van HotPotatoes op
die plaats wel wenselijk is een afbeelding in te voegen … ?

•

We klikken op Invoegen
dan op Afbeelding
dan op Afbeelding van lokaal bestand

•

We gaan naar de betreffende map waar ook onze afbeeldingen zitten bij onze
reeds eerder opgeslagen werkmodule !

•

We klikken op de afbeelding en klikken op openen

Werken met “Hot Potatoes”

Geert Kraeye

pagina 25

Interactieve werkbladen aanmaken

•

Volgend scherm verschijnt … Ook daar kunnen we enkele instellingen
aanpassen

Dit is de
afbeelding
ware grootte

Hier bepaal
je de breedte
en de hoogte
in pixels

Hier bepaal
je de
uitlijning

Hier bepaal
je de
POPUP-tekst

Hier kan je
de
verhouding
tussen
hoogte en
breedte
vergrendelen

•

We klikken uiteindelijk op OK !

•

We kunnen dit herhalen voor elke prent die we willen invoeren !

•

De broncode (html-code) verschijnt in het venster … Wie daar niks van snapt
moet er niet van wakker liggen. HotPotatoes regelt dat wel voor jou ;-)

Broncode
HTML-code

EXTRA 3: exporteren om te PRINTEN
Het is mogelijk om jouw HotPotatoes ook in een PRINT-versie te aanschouwen. Dit kan
handig zijn voor bepaalde oefeningen of voor de leerkracht die een overzicht van zijn
oefeningen wil hebben.
•

Klik op Bestand

•

dan op Exporteer om te printen
Om te
printen
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•

Volgend scherm zal verschijnen. We klikken op OK.

•

Nu enkel onze tekstverwerker openen en plakken in het document.

•

OPGELET !!!! in de kruiswoordraadselmodule kom je rechtstreeks in een printbare
versie van jouw HotPotatoes-kruiswoordraadsel.
En dan komen er problemen bij het afprinten !
De zwarte vakjes worden NIET afgeprint … jammer !!! … maar dit kan je oplossen !
je moet enkele instellingen wijzigen … in jouw internetbrowser.
- Klik op Extra in de menubalk
- dan op Internet-Opties
- Dan ga je naar het tabblad Geavanceerd …
- en daar vink je het betreffende hokje
“Achtergrondkleuren en –afbeeldingen afdrukken” aan !
na het printen best weer UIT-vinken

Hier het
hokje
AAN-vinken
En op OK
klikken

EXTRA 4: De verschillende mogelijkheden om te exporteren
Je kan jouw invoer naar verschillende versies van resultaten brengen. Dit kan aangepast
worden aan de versie van jouw IE-browser (versie 3, 4, 5 of 6 …) Momenteel is
IntenetExplorer 5 het meest verspreid maar in de toekomst kan dat best ook versie 6 worden.
Misschien heb je nog een oude PC waar versie 4 op staat ? HotPotaties is daar allemaal op
voorbereid door het mogelijk te maken het resultaat onder de verschillende versies op te
slaan.
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•

We nemen een kijkje bij de verschillende mogelijkheden
Niet alle mogelijkheden zijn in alle modules aanwezig !
Je zal zelf eens moeten gaan uitzoeken wat waar mogelijk is.

Versie 4 browsers
Versie 3 browsers
Versie 6 browsers FLITSKAARTEN
Versie 6 browsers SLEPEN en NEERZETTEN
Versie 6 browsers gewone WEBPAGINA
Versie 5 browsers FLITSKAARTEN
Versie 5 browsers SLEPEN en NEERZETTEN
Versie 5 browsers gewone WEBPAGINA
•

Elke versie heeft zo z’n eigen mogelijkheden en beperkingen het is best aan te
raden de verschillende versies eens uit te proberen en na te gaan welke versie het
best aansluit bij jouw doelstellingen.

EXTRA 5: We overlopen de mogelijkheden in de menubalk
Er zijn nog heel wat knopjes in de menubalk die best wel handig kunnen zijn. We overlopen er
een paar, niet allemaal omdat dit ons enerzijds te ver zou leiden en anderzijds zijn bepaalde
knoppen best wel te herkennen vanuit andere toepassingen.
•

Vragen beheren ! Echts iets om uit te proberen !

Best wel een paar handige knopjes

•

Bestand ! Vele knoppen komen ons herkenbaar over !

•

Bewerken ! Vele knoppen komen ons herkenbaar over !

•

…

Werken met “Hot Potatoes”

Geert Kraeye

pagina 28

