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1 Inleiding
Quizlet is een web toepassing voor het aanleren van
woorden in vreemde talen.
Je vindt er woordenlijsten met in de eerste kolom het
Nederlandse woord (of zin of uitdrukking) en in de tweede kolom komt dan het woord in
een vreemde taal, een afbeelding of een beschrijving.
Met deze woordenlijst, kunnen de woorden met verschillende soorten oefeningen worden
geleerd en ingeoefend.

2 Quizlet in Chamilo
Quizlets zijn vaak ingesloten in een Chamilo pagina.

 Met het keuzemenu "study mode" rechtsonder, kan je een oefenmethode kiezen. (standaard
staat het op flashcards). Lees meer over de oefenmethodes en de opties in het volgende
hoofdstuk)
 Met de link "View this study set" linksonder, kan je de woorden ook in een lijst en in een volledig
scherm bekijken op de quizlet website.
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3 Oefenmethodes
3.1 Woordenlijst op de set hoofdpagina op Quizlet site
Met de link "View this study set" linksonder, kom je op de quizlet website op de hoofdpagina van de
set terecht. Op deze hoofdpagina van de set kan je een set als een lijst inoefenen.

3.2 Flashcards - steekkaarten
Oefen de set in “Flashcard Mode” met steekkaarten.
Met de knop “options” rechtsboven, kan je


kiezen welke zijde van de kaart getoond
wordt (Term / Both Sides / Definition)




de audio aan- of uitzetten
de kaarten door elkaar schudden met
de shuffle knop



de kaarten automatisch laten afspelen met
de play knop



de kaarten tonen met de optie “flip” of “flow”

Met de optie “flip” krijg je de steekkaarten één per
één te zien en kan je de kaarten omdraaien door
erop te klikken. Met de pijlen onderaan navigeer
je tussen de kaarten.
Met de optie “flow” krijg je de steekkaarten onder
elkaar te zien en klik je telkens op “see other side”
om de kaart om te draaien.
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3.3 Learn
Quizlet vraagt de term of de definitie en jij geeft het antwoord.
Quizlet geeft aan of het antwoord juist of fout is.

3.4 Speller
Typ wat je hoort. Quizlet verbetert je antwoord en laat het je opnieuw intypen ter herhaling.

3.5 Test
Doe een test op Quizlet of print het uit voor je klas.
Kies (bij “options” in Chamilo) uit “written questions”, “Multiple Choice”, “Matching”, en
“True/False”.
Quizlet verbetert en geeft een score.

3.6 Scatter
Koppel elke term met de juiste definitie door te klikken en te slepen. Doe dit zo snel mogelijk om
het record te verbreken.
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3.7 Space Race
Typ de definitie of de term voordat het woord van het scherm verdwijnt. Als je het niet op tijd haalt,
dan moet je het antwoord herhalen.

4 Herhaal gemiste woorden (gebruik sterren)
Met sterren kun je de termen waarmee je moeite hebt markeren en je kan deze dan apart herhalen
met één van de studiemethodes.
 Duid de termen die je fout hebt aan met een ster. Sterren kan je aanduiden op verschillende
plaatsen.
o
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o

op de set hoofdpagina

Als je al een oefenmethode met score gedaan hebt, dan verschijnt er op de set hoofdpagina een
nieuwe manier om de woordenlijst te ordenen: “most missed”. Hier kan je al deze woorden snel
selecteren.

o
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Eens je bepaalde termen hebt gemarkeerd met een ster, zal je bij de oefenmodes de keuze krijgen
om alleen deze termen te herhalen

5 “High Scores” en vooruitgang
Je kan je “high scores” en
je vooruitgang volgen in
het tabblad “scores”, maar
hier moet je voor ingelogd
zijn (zie volgend
hoofdstuk).

Maar ook bij de lijst op de
set hoofdpagina als je klikt
op de knop “most missed”.
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6 Een account aanmaken en inloggen
Om bestaande quizlets in te oefenen hoef je niet in te loggen, maar het is wel interessant als je
testresultaten of gemarkeerde woorden (met sterren) wilt bewaren. Het aanvragen van een
account is gratis en gaat als volgt.
 Surf naar: http://quizlet.com
 Klik rechtsboven op de knop “Sign Up”.

 Voer achtereenvolgens in: je geboortedatum, een gebruikersnaam (kies een
gebruikersnaam waaraan de docent jou herkent), je e-mailadres een
wachtwoord (2x), en.
Zet een vinkje voor “I agree the terms of service” en klik op “Sign Up”.
Je account is nu aangevraagd.
 Voordat je op Quizlet kunt inloggen moet je je aanvraag eerst nog bevestigen. Ga naar je
mailbox en open de mail die je hebt ontvangen van Quizlet en klik op de ingesloten link. Nu kan
je inloggen op Quizlet.

Inloggen doe je nadien als volgt:
 Surf naar: http://quizlet.com
 Klik op Log In in de menubalk
 Enter je “username” en “password” en klik op de knop “Log in”.

7 Sets zoeken
7.1 Wordt lid van een klas
Als je docent een “class” heeft aangemaakt, dan zal de docent de “class”link naar jou e-mailen.
 Inschrijven voor een klas: Klik op de link, als je reeds ingelogd was in Quizlet, dan ben je direct
ingeschreven in de “class”, zoniet klik op “log in to join class”
Nu zie je alle beschikbare sets en kan de docent je testresultaten zien.
 Uitschrijven voor een klas: Je kan de klas terug verlaten door op de klaspagina bij “class options”
voor “drop class” te kiezen.
Quizlet
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 Notificaties aan/uitzetten - notificaties bij het toevoegen van een nieuwe set staan standaard
aan, uitzetten moeten de cursisten zelf doen: : open de klaspagina, klik op “Class Options” en
kies “notifications” en stel de gewenste optie in bij “email alerts”

7.2 Bookmark een map van je docent
Je kan een map gemaakt door je docent opslaan of “bookmarken” en later studeren. Je ziet deze
map dan direct bij de volgende login en je ziet ook direct nieuwe toegevoegde sets. Een bijkomend
voordeel hiervan is ook dat de volledige map kan ingeoefend worden.
 Klik op de auteur van de set “NT2-CVO” op de set hoofdpagina

 Klik op de tab “folders”

 Klik op de naam van de map en klik "Bookmark this folder"

Quizlet

Annick Van den put – CVO VOLT – okt 2014

9

Nu zal de map steeds links in de zijbalk te vinden zijn.
 De map terug verwijderen als bookmark kan ook: klik op de
naam van de map en klik op “remove this bookmark”

 De volledig map inoefenen kan bij “Study this folder” op de
mappagina

7.3 Een andere set zoeken
De docent zal meestal de quizlets verwerken in een leerpad of jullie de link van de quizlet geven.
Maar je kan ook zelf andere sets zoeken.
 Typ een zoekterm in de zoekbox.

 Je kan zoeken op sets, klassen, gebruikers en sorteren op relevantie, meest recente en sets met
afbeeldingen.
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8 Sets printen
Quizlets sets kunnen in verschillende layouts geprint worden.
 Klik op “print” in de rechterbovenhoek van een set
 Kies rechts de gewenste layout en opties, je ziet links
een afdrukvoorbeeld



klik "Open PDF" om het afdrukbestand te openen in je browser en klik Print (file > print)

Noot: je kan er ook voor kiezen om enkel de woorden met sterren af te drukken.

9 Mobiele apps
Er zijn verschillende mobiele apps beschikbaar, zodat er ook op smartphones en tablets kan
geoefend worden.
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Bronnen:
 http://quizlet.com/help
 Handleiding http://ict-idee.blogspot.com Quizlet: Online woordjes leren in vreemde talen ©H. van Schie
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