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Spreken & luisteren: Voicemailboard
• Het voicemailboard is een software-toepassing, ontwikkeld door het 'WebindeKlas', een
samenwerking van geluidsstudio Studio de Lat en het tekstbureau Ek-Tekst. Met het
Voicemailboard is het mogelijk om in een forum zowel gesproken als geschreven berichten te
plaatsen.
• Met Voicemailboard weet men altijd wanneer er iets gepost wordt door mailnotificatie of door
RSS-feed. De RSS-feed is beschikbaar per individueel voicemailboard. Een RSS-feed is
informatie die een website genereert en die de gebruiker kan lezen door middel van een
speciaal programma (een RSS-reader, b.v. de gratis web-gebaseerde bloglines,
www.bloglines.com);
• In Voicemailboard kun je ook plaatjes, animaties, geluidsfragmenten en emoticons aan
berichten toevoegen, en je kunt de lay-out van het bericht aanpassen.
Voor welk probleem of welke onvrede biedt dit een (gedeeltelijke) oplossing?
Het biedt de mogelijkheid om leerlingen op verschillende manieren te laten oefenen met
spreekopdrachten, ook buiten de klas. Doordat alles wordt opgenomen in het webforum, kan de docent
later altijd feedback geven. Het voicemailboard is ook ingezet in een aantal uitwisselingsprojecten met
buitenlandse scholen: kennismaking met de partners krijgt op deze manier een andere dimensie,
leerlingen communiceren ook mondeling met elkaar. Bij de kennismaking was een opdracht waarbij
leerlingen moesten raden op basis van klassenfoto’s en ingesproken beschrijvingen wie iedereen was.
Waar zit de meerwaarde van ICT voor het leren van talen?
De meerwaarde zit vooral in het feit dat via het voicemailboard een authentieke communicatieve
situatie kan ontstaan met buitenlandse leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen ook makkelijk
feedback krijgen van hun docent en van elkaar. Ook is het mogelijk om opdrachten te laten maken
waarbij leerlingen in tweetallen dialogen opnemen. Andere leerlingen kunnen vervolgens op de
dialogen reageren.
Waar moet je aan denken als je dit als docent wilt toepassen? Wat moet je wel of juist niet doen?
Het is belangrijk dat de docent beschikt over een leslokaal met computer, internetverbinding en
beamer, zodat in de klas terugkoppeling plaats kan vinden. Verder moet aan de leerlingen worden
uitgelegd hoe ze het best hun stem kunnen opnemen, om ruis te verminderen. Met een paar simpele
tips verbetert de kwaliteit al.
Uitproberen van het voicemailboard op school
Het voicemailboard is zeer geschikt om in te zetten bij een lessenreeks of bij een proeve (bijvoorbeeld
Proeve Innovatief Leerpakket of Proeve Praktijkonderzoek). Je kunt het voicemailboard drie maanden
gratis uitproberen door een proefabonnement aan te vragen. Zie hiervoor onder www.webindeklas.nl
Hier kun je ook de handleiding voor de docent en voor de leerling vinden.
Voorbeelden van uitwisselingsprojecten en bijbehorende opdrachten
Verschillende spreekprojecten Duits

http://spreekprojecten.smartboardduits.nl
Ich bin der Meinung dass... (Uitwisselingsproject tussen een Nederlandse en Griekse tweede klas)
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http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=664
Voorbeelden van spreek-en gespreksvaardigheid voor Engels, Frans, Duits en Spaans
Uitgebreid board met opdrachten Spaans (Spinozalyceum Amsterdam)

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=28
Board met voorbeelden Engels op een vmbo-school (Groen van Prinsterercollege, Barneveld)

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=86
Board met voorbeelden Frans (Zuiderzeecollege, Emmeloord)

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=113
Opdrachten vaklokaal Engels

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=84
Opdrachten vaklokaal Duits

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=36
Allerlei ingedeelde opdrachten spreek-en gespreksvaardigheid voor de onderbouw

http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=36
Bijbehorende niveau-indeling
http://www.scribd.com/doc/34414/Niveauindeling-vmb-Vaklokaal

Verdere informatie en voor aanvraag gratis proefabonnement
http://www.webindeklas.nl
Uitproberen van het voicemailboard tijdens het college
1. Werk in tweetallen met iemand van jouw taal
2. Ga naar: http://www.webindeklas.nl/mp3mail/bb/forum.php?board=819
3. Kies een gespreksvaardigheidsopdracht (bv. een dialoog uit de leergang waarmee je op school
werkt of een zelfontworpen opdracht) uit, bereid deze kort voor en spreek deze daarna samen
in
4. Luister de opname terug
5. Schrijf op welke instructie jullie zouden geven om leerlingen feedback op elkaars product te
laten geven (bv. op correct idioomgebruik of/en op de uitspraak en waarop dan precies?)
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