
Hoe werkt u met een Bordboek Plus?

DOWNLOAD UW BORDBOEK PLUS VOOR OFFLINE GEBRUIK

Open na de activatie van uw licentie eerst uw Bordboek Plus op Knooppunt. 
Voortaan kunt u twee versies raadplegen: online én offline. De onlineversie 
kunt u bekijken met een actieve internetverbinding en de offlineversie kunt u 
downloaden en installeren op uw pc of laptop.

Download de offlineversie en kies een map om het bestand op te slaan. Dubbelklik 
daarna in die map op dat bestand om het Bordboek Plus te installeren. U volgt 
verder de instructies in het installatieprogramma.

De eerste keer dat u het Bordboek Plus op uw pc of laptop opent, zal gecontroleerd 
worden of u de licentie geldig geactiveerd hebt. Het programma vraagt  
uw Knooppunt-gebruikersnaam. Dat is het e-mailadres waarmee u op 
www.knooppunt.net inlogt.

MAXIMALISEER UW LES MET HET BORDBOEK PLUS

Als u een Bordboek Plus opent, ziet u het beginscherm. In de werkbalk bovenaan 
rechts staan dezelfde knoppen als in een browser om 
het Bordboek Plus te minimaliseren, te maximaliseren 
en te sluiten.   

 
Kies voor maximaliseren om het Bordboek Plus op volledig scherm weer 
te geven.

EEN WERKBALK MET MOGELIJKHEDEN

In de werkbalk vindt u, naast het logo van Uitgeverij Van In, 
de titel van het Bordboek Plus. Meer aan de rechterkant 
vindt u een invulveld om meteen de gewenste pagina weer 
te geven. Het volstaat het paginanummer in te tikken en op de knop 
ernaast te klikken of op de entertoets van uw toetsenbord te drukken.

In de offlineversie vindt u daarnaast twee knoppen waarmee 
u uw eigen bestanden aan het Bordboek Plus kunt koppelen.

Om een bestand of hyperlink aan een pagina in het Bordboek Plus toe te 
voegen, klikt u op de gewenste pagina in de werkbalk op de knop ‘inhoud 
toevoegen’. Die knop verandert in een cursor met assenkruis die u sleept 
naar de plaats in de pagina waar u de inhoud wilt toevoegen.
De eerste keer dat u deze functie gebruikt, wordt u gevraagd een map op 
uw computer te selecteren waar de gekoppelde bestanden zullen worden 
verzameld. Hou er rekening mee dat het Bordboek Plus en de gekoppelde 
bestanden altijd op hetzelfde toestel moeten staan.



U klikt op die plaats om de knop neer te 
zetten en vervolgens krijgt u een pop- 
upvenster waarin u wordt gevraagd het te  
koppelen bestand op te zoeken of de 
hyperlink in te voeren.

U geeft de link een titel, selecteert het type  
bestand, zoekt het bestand op uw pc of lap- 
top en klikt op ‘Bewaar’. Uw eigen bestand 
is nu gekoppeld aan het Bordboek Plus!

Om een overzicht van uw gekoppelde bestanden te raadplegen, klikt u 
op de knop ‘inhoud bekijken’. U krijgt dan een lijst van al uw gekoppelde 
bestanden per type media. U kunt hier 
ook de map waar uw bestanden worden 

verzameld wijzigen of bestanden toevoegen die niet 
aan één bepaalde pagina gekoppeld zijn.

DE NAVIGATIE LOOPT OP WIELTJES

De unieke interface bij het Bordboek Plus, het  
Van In-wiel, is volledig en toch verrass end een-
voudig. Gebruiksgemak betekent immers tijd-
winst. Het wiel bevat knoppen waarmee u de  
verschillende functies om het Bordboek 
Plus te gebruiken kunt in- en uitschakelen. 

U kunt het wiel binnen het boek 
verplaatsen  door de kern ervan (het logo 
van Uitgeverij Van In) naar de gewenste 
plaats te verslepen. U kunt het wiel ook 
minimaliseren door de linkermuisknop 
even ingedrukt te houden. Op dezelfde manier 
(klikken en vasthouden) kunt u het wiel weer 
maximaliseren.

Zowel in de minimale als in de volledige weergave kunt u, door een  
simpele muisklik op een van de pijltjes aan de linker- en rechterkant, 
de vorige of de volgende pagina weergeven.



Die laatste knop stelt u in staat om het boek even te laten voor wat het is en 
op een blanco pagina uit te weiden over een bepaald onderwerp. Onderaan op 
dat kladblad vindt u nog meer hulpmiddelen om het blad te voorzien van een 
andere achtergrond (notenbalk - ruitjes - lijntjes) of om geometrische figuren of 
een lijn te tekenen en te bewerken. 

Om het kladblad af te sluiten, klikt u op het kruisje in de rechterbovenhoek. Uw 
aantekeningen worden bewaard tot u het Bordboek Plus sluit. Als u het Bordboek 
Plus volledig afsluit, verdwijnen alle aantekeningen en begint u de volgende keer 
weer met een onbeschreven kladblad. 

MEER ZIEN? KIJK LINKS!

De linkerhelft van het wiel bevat vijf knoppen om de weergave van het Bordboek 
Plus te wijzigen. Elke knop wordt geactiveerd door er eenmaal op te klikken. 

Geeft de inhoudsopgave van het boek weer, waarna u snel de gewenste 
pagina kunt tonen.

Verwisselt de weergave van een pagina per scherm naar twee pagina’s 
en omgekeerd.

Vergroot de inhoud op de pagina (inzoomen). U kunt ook dubbelklikken 
op de pagina. Die wordt dan vergroot en gecentreerd op die plaats.

Verkleint de inhoud op de pagina (uitzoomen).

Geeft een extra wit blad weer waarop u zelf notities kunt maken.



NOG MEER FUNCTIES?

Een laatste reeks handige functies vindt u achter de elfde 
knop onderaan in het midden van het wiel. Eenmaal klikken 
zorgt voor vijf extra knoppen.

U kunt de knoppen zowel in het boek als op het extra blad gebruiken. 
De eerste drie knoppen toveren respectievelijk een meetlat, een 
tekendriehoek en een eenvoudige rekenmachine tevoorschijn. 

De vierde knop stelt u in staat om delen van het boek te verbergen 
door middel van een zwart, bewerkbaar kader. Zo kunt u minder 
relevante delen niet tonen of bepaalde onderdelen deel per deel laten 
verschijnen.

Met de onderste knop kunt u een tekstvak aanmaken en erin typen. Als u 
niet beschikt over een digitaal schoolbord, kunt u met deze functie toch nog 
eenvoudig tekst invoegen.

MEER DOEN? KLIK RECHTS!

De rechterhelft van het wiel bevat de nodige knoppen om zelf aantekeningen 
op het boek te maken of weer te verwijderen. Elke knop wordt geactiveerd door 
er eenmaal op te klikken. Door nog eens op dezelfde knop te klikken, wordt de 
functie weer inactief.

Alle markeringen of aanduidingen op het boek blijven bewaard zolang u ze niet 
met een van de twee laatste knoppen verwijdert of tot u het Bordboek Plus sluit. 
Als u het Bordboek Plus volledig afsluit, verdwijnen alle aantekeningen en 
begint u de volgende keer weer met een onbeschreven boek.

Tekent of schrijft op het 
Bordboek Plus met een stift. Gomt de aangeduide 

markering of aantekening op 
het Bordboek Plus uit.

Stelt de dikte en de kleur  van 
de stift of markeerstift in.

Verwijdert alle markeringen 
en aantekeningen van alle 
pagina’s van het Bordboek 
Plus.

Tekent of schrijft op het 
Bordboek Plus met een 
markeerstift.



SNEL GEWISSELD, SNEL OPGELOST!
NOG MEER INHOUD? NATUURLIJK GEÏNTEGREERD!

Afhankelijk van het Bordboek Plus zijn er meer of minder icoontjes. Enkele van de 
meest voorkomende:

Geluidsfragment Videofragment  Afbeelding

In de onlineversie staat in de werkbalk 
één knop waarmee u een overzicht van 
alle bestanden bij het Bordboek Plus kunt 
raadplegen. De bestanden zijn onderge-
bracht in mappen per type (bv. geluidsbe-
standen, videobestanden, afbeeldingen …).  
Door op een map te klikken, krijgt u een 
lijst met alle bestanden van dat type,  
gesorteerd volgens voorkomen in het 
boek. Door in die lijst op een link te klikken, wordt het bestand geopend 
en gaat u in het Bordboek Plus meteen naar de bijbehorende pagina.

Oplossingen tonen. 
Klik één keer en de sleutel wordt een cursor waarmee u de oplossingen 
een voor een tevoorschijn kunt halen. U sleept de cursor naar de  
invulruimte en houdt de muisknop ingedrukt of de aanwijzer tegen  
het digibord terwijl u een kader trekt rond de invulruimte om het  
antwoord te laten verschijnen.

Dubbelklik en de volledige overeenkomstige ingevulde pagina (met de  
 oplossingen) wordt getoond.

Toont de overeenkomstige niet-ingevulde pagina (zonder oplossingen).

Toont de overeenkomstige pagina in het werkschrift of het leerboek.


