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Bijlage 4 

KIJKERSVRAGEN – SEXTING  
Mbo-niveau 3 & 4 

NABESPREKING 

 
Opdracht 1: vragen worden individueel beantwoord 
 

1. GEEF EEN OMSCHRIJVING VAN DE SITUATIE IN DE VIDEO. WAT VIND JE VAN DE ACTIE VAN DEWI?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. HOE DENK JE OVER DE ACTIE VAN DE VRIEND VAN DEWI? HEEFT HIJ JUIST GEHANDELD? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. DE JONGEN DIE HET DOORSTUURDE, HEEFT ERVOOR GEZORGD DAT MEERDERE MENSEN HET HEBBEN GEZIEN. SNAP 
JE DAT HIJ HET HEEFT DOORGESTUURD? LEG JE ANTWOORD UIT. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. WAT ZOU JIJ DOEN WANNEER JE DE VRIEND OF VRIENDIN VAN DEWI ZOU ZIJN?  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. HEB JE ZELF WEL EENS EEN VERGELIJKBARE SITUATIE MEEGEMAAKT? WELKE ROL HAD JIJ IN HET VERHAAL?   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bijlage 5 

HANDLEIDING - ROUNDME 
Opdracht les mbo-niveau 3 & 4 

 

De handleiding is ook te bekijken op Vimeo (https://vimeo.com/70615009)  

Stap 1: maak een account aan op https://roundme.com. Na het aanmaken van een account klik je op ‘create tour’. Klik vervolgens 
op ‘browse’. Selecteer de foto’s vanaf je computer. Het is handig om in een keer alle foto’s die in het verhaal voorkomen te 
uploaden. 

 

Stap 2: geef de tour een titel en geef de locatie aan (optioneel). Klik daarna op ‘save’.  

 

Stap 3: je komt in een scherm waarbij de eerste foto groot te zien is en de andere foto’s onderin het beeld staan. Wanneer je een 
andere volgorde wilt, klik je op de foto en sleep je deze naar de juiste plaatst. Wanneer je de foto wilt verwijderen, klik je op het 
beeld en klik je op ‘remove’. 

 

Stap 4: rechts bovenin het beeld zie je een icoontje van een potlood. Wanneer je hierop klikt, ben je in de bewerkingsmodus. 
Wanneer je het resultaat wilt bekijken, klik je op het icoontje dat een oog weergeeft. 

 

Stap 5: maak hotspots aan. Dit doe je door in de bewerkingsmodus te klikken op de ‘i’. Je kan nu informatie, een afbeelding of een 
URL toevoegen. Let op: een URL kan alleen worden toegevoegd wanneer je eerst een foto toevoegt. Daarnaast kan je een 
geluidsfragment in de tour zetten. Dit doe je door op het icoon van de luidspreker te klikken. Vervolgens bepaal het met ‘reach’ bij 
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hoeveel graden in de foto het fragment te horen is. Met ‘loop’ bepaal je op het fragment zichzelf herhaalt en met ‘delay’ kan je het 
geluidsfragment enkele seconden stoppen. 

 

Stap 6: uiteindelijk is het de bedoeling dat foto’s aan elkaar worden verbonden zodat het een tour (of verhaal) wordt. Dit doe je door 
onderin het scherm op een foto te gaan staan en de slepen in de andere foto. Verbind alle foto’s met elkaar en zorg er ook voor je 
bij de laatste foto weer terug kan komen. 

 

Stap 7: het verhaal is klaar. Nu ga je het publiceren. Dit doe je door links op de pijl terug te klikken, vervolgens klik je op de drie 
stippen die rechts staan. Daarna klik je op ‘draft’. Er opent nu een donker scherm waarop de gebruikte foto’s klein worden 
weergegeven, scroll naar beneden en verschuif de button ‘off’ naar ‘on’ waar ‘published’ staat. Sla het daarna op door op ‘save’ te 
klikken. 

 

Stap 8: kopieer de link in de URL en mail deze naar jezelf. Open op je smartphone de link. Klik rechts bovenin op de drie stippen en 
kies voor de ‘webVR mode’. Plaats je telefoon in een VR-bril en bekijk het verhaal. 

 

	




