leerling respons systemen (lrs)
Multiple choice of volledige tekstfunctie, hardware of virtueel, een respons systeem biedt diagnose van kennis, digitale
feedback en interactie waar zelfs de meest verlegen leerling/cursist geen nee tegen kan zeggen!

ActiVote
•
•
•

Kies ma
ar!

Multiple choice, tot maximaal 6 keuzes
32 kieskastjes in beschermende draagtas
Inclusief draadloze ontvanger en software

ActivExpression II
•
•
•
•
•
•
•
•

32 kastjes in beschermende draagtas
Inclusief draadloze ontvanger en software
Volledige tekstfunctionaliteit door Qwerty toetsenbord
Werken in groepjes mogelijk
Eigen tempo, eigen niveau
Verschillende vraagformaten
Regelbare backlight
Scrollen door vragen in toets mogelijk

ActivEngage
•
•
•
•
•

 irtueel, via software
V
Volledige tekstfunctionaliteit door sms- interface
Werken in groepjes mogelijk
Eigen tempo, eigen niveau
Verschillende vraagformaten

Vragen staat vrij
ActivExpression en ActivEngage bieden de mogelijkheid om
pakketten vragen met niveau-instelling (Cito) aan de cursisten
aan te bieden, desgewenst kunnen ze in hun eigen tempo werken.
Vragen kunnen in meerdere vormen en door elkaar worden
gesteld (o.a. open vragen, zet op volgorde, multiple choice).

hoe werken onze lrs?
LRS in het algemeen
Hebben de cursisten/leerlingen de stof begrepen? Wie heeft er problemen met welk onderdeel? Hoe denken ze over dit
onderwerp? Toetsen, diagnose stellen en feedback krijgen op een interactieve, digitale manier. En ze vinden het nog leuk
ook! De antwoorden op de vragen verschijnen op het ActivBoard via de software, ieders mening/antwoord telt, zonder
door elkaar te roepen.
Een ander belangrijk pluspunt is de afwisseling in het leerproces: vragen kunnen door de hele groep beantwoord worden,
hierdoor ontstaat onderlinge interactie en verdieping. Meningsvorming en mindmapping wordt eenvoudiger als ieders
mening kan worden gezien. En dat kan met de interactieve kiessystemen van The ACTIVboard people.

ActiVote

ActivExpression II

Maximaal 6 multiple choice keuzes. Door de
software worden de kieskastjes herkend en
kunnen zelfs, indien gewenst, in het programma
van namen worden voorzien. De vragen kunnen
worden voorbereid of tijdens de les/training/
presentatie ad hoc worden ingegeven. Feedback
volgt na de antwoordtijd (instelbaar) op het
bord, compleet met gegevens als percentages
en antwoordsnelheid. De ActiVote-set bestaat
uit 32 kastjes, 1 ontvanger, software en een
stevige draagtas.

Veelzijdiger kan een kiessysteem niet zijn! Na de ActivExpression
introduceren we nu een nog beter Leerlingen Respons Systeem.
De nieuwe QWERTY-indeling van het toetsenbord en de regelbare
achtergrondverlichting zijn slechts enkele van de features van dit
bekroonde kiessyteem.
In ActivInspire zijn alle vraagtypen eenvoudig in te geven maar een
ad-hoc vraag ter controle is ook mogelijk. Tevens zijn meerdere
juiste antwoorden mogelijk. Daarnaast biedt het systeem de unieke
mogelijkheid om individuele vragenpakketten naar de kastjes te sturen,
deze kunnen op verschillende niveaus en in eigen tempo beantwoord
worden. Ook kan er gewerkt worden in groepjes. De set bestaat uit 32
ActivExpression-kastjes, een draadloze USB-ontvanger, de software en
een handige draagtas.

ActivExpression bekroond

ActivEngage

ActivExpression is in 2010 bekroond
met de World Didac Award en op de
NOT 2011 gekozen door CITO als
demonstratiemiddel voor het digitale
toetsen van de toekomst. Een beter
bewijs van kwaliteit kunnen wij niet
bedenken! In ons InterActiv Experience
Center laten we u graag alles zien over
de LRS-systemen.
U bent van harte welkom!

De virtuele versie van ActivExpression II ofwel alle mogelijkheden van dit
kiessysteem zijn te gebruiken middels iPhone, iPad en Android telefoon/
tablet. Zelfs de combinatie tussen ActivExpression II en ActivEngage is
mogelijk.
Een WIFI-netwerk, ActivInspire en een ActivEngage licentie zorgen
ervoor dat u mobiele apparaten ook onderwijskundig en zakelijk kunt
inzetten.
In ‘App Store en Google Play’ kunnen de leerlingen/deelnemers de gratis
applicatie downloaden.
De rapportage verloopt zoals bij ActivExpression II heel eenvoudig en
overzichtelijk in ActivInspire.
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