Quayn | Aardrijkskunde Projectenbank
Voor docenten in het voortgezet onderwijs

Oefentoetsen
Sluiten aan bij de meest gebruikte lesmethodes
Al�jd een paragraaf- en een hoofdstuktoets
Met games, quizzes, begrippentoetsen
Voor oefenen bij VO-Content en SchoolTV
Landenkennis, Thema’s, Audiotours

Examens

Oefening kiezen

Alle examens van de laatste 15 jaar
Alle niveaus en �jdvakken
Variant met gekoppeld woordenboek
Voorleesvariant voor dyslecten

Vaardigheden
Topograﬁe per gebied en land
Oefening per atlaskaart GB en AA
Trainen met gebruik van (online) bronnen

Inplannen in Quayn

Oefenen met Google Earth en Streetview

Algemeen
Direct in te plannen door docent vanuit Quayn
Kant-en-klare projecten, niet aanpasbaar
Afname mogelijk via pc, laptop en iPad
Afname vanuit gekoppelde systemen mogelijk

Elke week nieuwe oefentoetsen...

Afname vanuit portal

Persoonlijke analyse

Oefenen algemeen
We bieden oefentoetsen aan bij alle bekende
lesmethodes (alle niveaus) en methode-overs�jgende
toetsen. Alles op basis van het OBK.

Examens
We hebben alle examens van de laatste 15 jaar, voor alle
�jdvakken en niveaus. Met voorlees- en woordenboekversie. In zijn geheel en op onderwerp.

Bij lesmethodes
Uitgebreide mappenstructuur met
vele duizenden oefentoetsen.

Itemtypes
Er is gebruikgemaakt van allerlei
soorten van itemtypes.

Bronnen
Aan items hangen vaak
a�eeldingen of weblinks
als bron.

* A�eeldingen kunnen afwijken van de uiteindelijk geleverde applica�e.

Examens op maat
Zijn in zijn geheel of in
delen af te nemen.

Forma�eve afname
Met mogelijkheid tot zelf
nakijken van open vragen
door de leerling.

Toets terugzien
Via de ‘review’-modus kan de leerling
de toets later nog eens terugkijken.

Vaardigheden
Bij elke kaart uit de Grote Bosatlas en Alcarta Atlas
hebben we een oefentoets, maar ook bij andere
kaarten, Google Maps, StreetView en Earth.

Atlas
Oefenen bij de kaarten van de Grote
Bosatlas en Alcarta Atlas.

Topograﬁe
Honderden direct af te
nemen oefeningen per
gebied en land.

Actualiteit
Wekelijks nieuwe toetsen bij
een actueel onderwerp.

Bronnen
Bij honderden online bronnen zoals YouTube- en
SchoolTV-ﬁlmpjes hebben we oefeningen. Ook de
Stercollec�es van VO-Content zijn geheel ontsloten.

Online bronnen
Bronontslui�ng, zoals
VO-Content, Google Earth
en Streetview.

(video)bronnen
Bronontslui�ng voor onder meer
YouTube en SchoolTV.

Werken met apps
Voor vliegen, het actuele weer
en audiotours.

Aardrijkskunde Projectenbank
De oefentoetsen in de Projectenbank worden
ontwikkeld door bureau opdendrieberg in Ede.
Ze zijn enkel afspeelbaar binnen de online
toetsapplica�e Quayn. Quayn wordt ontwikkeld
door De Rode Planeet bv., onderdeel van de
Iddink Group. Uw school moet dus Quayn
hebben. Elke docent kan na het afsluiten van een
licen�e bij alle materiaal en dat voor alle
niveaus. Dat is onder meer handig voor herhaling van stof van vorig jaar of het aanbieden van
oefenmateriaal op een hoger niveau. Elke toets
is voor te lezen via ReadSpeaker.
De toetsen zijn niet deelbaar, niet kopieerbaar
en niet afdrukbaar.
Zie verder bij de makers: www.opdendrieberg.nl

Jaarlicen�e
De Aardrijkskunde Projectenbank is exclusief
verkrijgbaar bij De Rode Planeet bv.
Een licen�e wordt per jaar afgesloten.
Via een licen�ecode wordt het ontsloten binnen
het eigen Quayn-account van de school en wordt
zichtbaar gemaakt onder ‘Projecten | Externe
Projecten’. Na ontslui�ng kunnen alle docenten
er direct bij. Na een jaar kan worden verlengd of
worden opgezegd. De Projectenbank kan los
worden aangescha�, naast de licen�e van Quayn
(BASIC, PLUS of SUITE) of de school kan een
liceni�e nemen op Quayn CONTENT, waar
de Projectenbank al in is opgenomen.
Zie verder bij de distributeur: www.drp.nl

Training en ondersteuning
Bij opdendrieberg is cursusmateriaal bij de
Projectenbank beschikbaar. Zij verzorgen
trainingen bij de Projectenbank voor vaksecties
aardrijkskunde. Zij geven op verzoek ook
gastcolleges binnen (hoger
onderwijs)instellingen. Algemene trainingen bij
Quayn kunnen worden afgenomen via het
aanbod van de Iddink Group. Deze trainingen
kunnen incompany en te Amersfoort worden
afgenomen.
Zie verder: www.opdendrieberg.nl of
www.iddinkgroup.com

Mogelijkheden met de Projectenbank
Oefenen bij de bekende lesmethodes
Uitgebreid oefenen met topograﬁe
Online ontsluiten van SchoolTV-ﬁlmpjes
Starten van de Stercollec�es van VO-Content
Actualiteit in de klas brengen, samen met GeoBronnen
Oefenen bij elke kaart in de bekende atlassen
Vinden van online bronnen voor het doen van onderzoek
Bekijken van thema’s bij Google Maps en Earth
Het voorleggen van quizzen
Oefenen van elk afgenomen examen
Bekijken van online �melapses
Per land in de wereld een algemene toets
Reizen door Nederland via thema’s
Spelen met kaarten, samen met @amapaday
Vlogs volgen rond thema’s als duurzaamheid
Oefenen met begrippen, ook via ﬂashcards
Leren via games zoals hints en rebussen
Oefenen met (historische) kaarten
Lessen volgen via YouTube-kanalen

Voor de aanschaf kunt u terecht bij:
De Rode Planeet bv, onderdeel van de Iddink Group
Postbus 50 9800 AB Zuidhorn
E-mail:
info@drp.nl
Telefoon: 0594-501660
Algemeen: www.quayn.nl
Blog:
www.opdendrieberg.blog

