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1

WinTafels

Inleiding
Met dit programma kunnen de leerlingen van de basisschool oefenen met de tafels..

Wat kun je met dit programma?
een opdracht klaarzetten voor een groep leerlingen (leerlingenlijst); bv. door een keuze te maken
uit de beschikbare tafels
de resultaten worden opgeslagen; u kunt deze later analyseren
van de gekozen sommen een werkblad maken en dat uitprinten (ook antwoordenblad wordt
gemaakt)
via het programma Huiswerk de opdracht door een leerling thuis laten maken
het programma op de naam van uw school/instantie laten registreren
Drachten, augustus 2014
Cees Joppe

Ps. Aan de linker kant van dit Helpbestand ziet u de Inhoudsopgave; met pijltje-beneden (volgend
hoofdstuk) en pijltje-rechts (sub-hoofdstuk openen) kunt u handig navigeren
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Beginscherm

Hier ziet u het beginscherm dat u ziet als het programma wordt opgestart.

Wat ziet u hier?
1. de link naar de Instellingen
2. de link om het programma te laten registreren
3. de link voor de leerlingen om aan het werk te gaan
4. de link voor de leerling die van de leerkracht een huiswerkopdracht heeft gekregen
5. de knop om het programma te stoppen of naar het beginscherm terug te gaan
6. hoeveel sommen er gekozen zijn
7. welke versie het programma heeft; klik hier om te controleren of er een update is
8. een knop om dit Helpprogramma te openen
ps. Als u in het programma de cursor een moment stil houdt terwijl u op een knop/link staat, ziet u
(vaak) een schermpje met verklarende tekst
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Update
Op de onderste balk (statusbalk) van het beginscherm ziet u vier cijfers die samen het
versienummer vormen (bv. 1.0.0.4). Normaal is dit versienummer grijs en niet toegankelijk; dat
betekent dat er geen nieuwe versie is.
Als er wel een nieuwe versie is, zie je:

Klikt u vervolgens op "Nieuwe versie!", dan krijgt u het volgende scherm te zien:

Klik op Start en u ziet:

Klik op Update en de nieuwste versie wordt gedownload.
De nieuwe versie overschrijft de oude en start automatisch op. U kunt dan gelijk gebruik maken van
de nieuwe opties of uitbreiding van de database. In de Help kunt u lezen wat er gewijzigd is bij de
History
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Registreren
Als u het programma downloadt, ziet u bovenaan het scherm staan "WinTafels (DEMO)".
Dat betekent dat het programma geregistreerd staat op de naam DEMO.
U kunt het programma gratis gebruiken zolang u wilt.
Wilt u het programma toch registreren op de naam van uw school/instantie, dan kan dat.

Hoe kunt u het programma registreren op de naam van uw school of instantie?
Stuur een mailtje naar mij met daarin:
o uw naam
o de naam van de school of instantie die in het programma moet komen; dat wordt de
registratienaam
Stort
op rekening IBAN NL90 RABO 0389000639 t.n.v. C. A. JOPPE
Zodra ik het bedrag heb ontvangen, stuur ik u een code toe via mail

Klik in het Beginscherm op dit icoontje

Via knippen en plakken kunt u de code en registratienaam invullen
Klik op de groene vink om de invoer te bevestigen
Bovenaan het scherm staat nu "WinTafels (<uw registratienaam>)"
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History
De eerste werkbare versie heet 1.0.0.0
Zodra u een nieuwe versie hebt gedownload, is daarbij ook een nieuw Helpbestand.
In dit hoofdstuk kunt u dan lezen, welke wijzigingen er aangebracht zijn.
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Instellingen
Als u in het Beginscherm op

klikt, ziet u:

Ps. Als u over bovenstaand plaatje gaat met de cursor en de cursor verandert in een handje, dan
kunt u naar het betreffende onderwerp gaan door te klikken

Wat kunt u hier instellen?
Het wachtwoord om bij de Instellingen te komen, bepalen; of juist zo instellen dat er geen
wachtwoord nodig is om bij de Instellingen te komen
Een leerlingenlijst vaststellen; de leerlingen die in deze lijst staan, worden gebruikt bij Werk
tafels kiezen; in de statusbalk staat het aantal; zonder keuze van minimaal één tafel kan niet
gewerkt worden!
Een werkblad van de gekozen sommen maken
De resultaten van de leerlingen bekijken
De tijd dat er geoefend wordt, instellen
De norm (aantal seconden dat nodig is om één tafelsom te maken om een 10 te halen)
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Wachtwoord
Als u dit programma in de klas gebruikt en u wilt niet dat de leerlingen gemakkelijk instellingen
kunnen veranderen, kan kunt u een wachtwoord naar keuze instellen.

Hoe stelt u een wachtwoord in om bij de Instellingen te komen?
Standaard staat het gebruik van een wachtwoord uit:

Klikt u op het vinkje voor "Geen wachtwoord", dan verdwijnt deze en ziet u

Tik nu onder "nieuw wachtwoord" en "opnieuw intikken" hetzelfde woord in

De groene vink verschijnt: u klikt hierop om het gebruik van het nieuwe wachtwoord te bevestigen
Ps. Bent u het wachtwoord vergeten? Vraag dan de ICT-er te zoeken naar WinTafels.ini; wis dat
bestand en u start weer op zonder wachtwoord om bij de Instellingen te komen
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Leerlingenlijst
Zoals bij veel educatieve programma's van JopSoft (bezoek mijn homepage om te zien wat ik zoal
heb gemaakt) maakt ook WinTafels gebruik van zogenaamde leerlingenlijsten.
Een leerlingenlijst is een tekstbestand waar op elke regel een naam van een leerling staat.
Om een tekstbestand te maken, kunt u het beste gebruik maken van WordPad (dat standaard
Microsoft-programma staat onder Bureau-accessoires). Word is niet zo geschikt, omdat er
gemakkelijk allerlei codes in de lijst komen....
Zorg ervoor dat de extensie (stip plus laatste letters na de stip) .lll is.
Geef zinvolle namen, bv. Groep5.lll voor de leerlingen van groep 5.
Zet de leerlingenlijsten in een vaste map, bv. c:\lijsten; bedenk wel dat ook de resultaten in die map
geplaatst worden!
Hoe ga je te werk?
Maak in WordPad een leerlingenlijst
Sla die in in (liefst) c:\lijsten met een zinvolle naam plus extensie lll
Open WinTafels.exe en ga naar de Instellingen
Klik op het piepkleine symbooltje rechts in dit schermpje!
U kunt nu de leerlingenlijstenmap zoeken en de leerlingenlijst aanklikken
Deze naam komt steeds hier te staan; de namen worden bij Werk gebruikt
De resultaten worden in deze map opgeslagen en bij Resultaten ingeladen
Ps. Het volstaat (voorlopig) om alleen een leerlingenlijst van leerlingen van groep 5 te maken; tot nu
toe staan alleen vraagstukjes voor groep 5 in de database
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Kies Tafels
Op de onderste balk van het Beginscherm staat het aantal gekozen tafels. Het is heel belangrijk dat
u eerst een aantal (minimaal één tafel) aanvinkt.

Hoe kiest u sommen?
Ga via het Beginscherm naar Instellingen
Kies/Vink de tafels die u wilt laten oefenen of waarvan u een werkblad wilt maken

U ziet hier dat de tafels van 3 en 4 aangevinkt zijn
Als u geen tafels aanvinkt, kunt u bij het Beginscherm niet de knop Werk gebruiken
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Werkblad
De leerling kan met dit programma tafels oefenen.
Een variatie ervan is om het als huiswerkopdracht thuis te maken.
Voor beide manieren wordt WinTafels.exe gebruikt.
Als extra mogelijkheid heb ik het maken van een werkblad toegevoegd.
De gekozen tafels worden daarvoor gebruikt.
Tegelijkertijd kan een antwoordenblad worden uitgeprint.

Er kunnen 30 tafelsommen op een A4-tje.
Datum en tijdstip staan links onderaan; deze kunnen als referentiepunt worden gebruikt.
Na het uitprinten, kunnen de opdrachten meerdere keren worden gekopieerd.
In de klas (toets?) of als huiswerk kan het werkblad goede diensten bewijzen.
Eén antwoordenblad lijkt me dan voldoende.
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Resultaten
De resultaten worden opgeslagen in een tekstbestand.
De resultaten van Jan de Vries komen in het bestand Jan de Vries.WinTafels
De naam van het programma is dus extensie.
De resultaten komen in de map van de leerlingenlijsten te staan, bv. c:\lijsten
Via Beginscherm

Instellingen kan op de knop "Resultaten" worden geklikt.

Links staan de namen van de leerlingen waar een resultaatbestand van aanwezig is.
Als je links een naam aanklikt, wordt het bestand rechts geopend.
Nieuwe beurten worden aan de bestaande tekst toegevoegd.

Wat staat er allemaal in een resultaatbestand?
Naam van de leerling
Tijdstip waarop gewerkt werd
De tafels die gemaakt werden
Cijfer/Percentage goed gemaakt plus een beoordeling in een woord
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Tijd
Als u via het Beginscherm naar Instellingen gaat, ziet u dat u het aantal minuten kunt instellen:

Het aantal minuten is instelbaar tussen 5 en 21.
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Werk
Als bij het Beginscherm op
de gekozen leerlingenlijst

wordt geklikt, ziet u de beschikbare namen van de leerlingen uit

Als u een leerling aanklikt, ziet u:

Via de Entertoets of het aanklikken van "Ja, ik wil nu beginnen" komt u in het werkscherm
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Als het antwoord is ingetikt, kunt u via de Entertoets of door de groene vind aan te klikken, verder.
Eerste keer fout? Dan verschijnt de melding 'Probeer het nog eens'.

Tweede keer fout? De melding 'Laatste kans' verschijnt

Derde keer fout? Het antwoord wordt gegeven

Het programma gaat pas verder als het goede antwoord is gegeven...
De tijd wordt door een voortgangsbalk bijgehouden. Bij 100% stopt het programma en wordt getoond
hoe de tafelsommen zijn gemaakt.
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Beoordeling
De beoordeling van een beurt hangt af van:
Het aantal goed beantwoorde tafelsommen
De oefentijd (tussen de 6 en 20 minuten)
Het aantal gemaakte fouten
De ingestelde norm (tussen 1 en 10 seconden per tafelsom)
Groep 5: De norm van 4 seconden per tafelsom om een 10 te halen, leek ons redelijk
Groep 6: De norm van 3 seconden per tafelsom om een 10 te halen, moet haalbaar zijn
Groep 7: De norm van 2 seconden per tafelsom om een 10 te halen, kan

De gebruikte formule:
10*(ngoed - (2 x nfout)) / (nmin x 60 / norm)
ngoed=totaal aantal goede antwoorden
nfout=totaal aantal gemaakte fouten
nmin=aantal gewerkte minuten
norm=aantal seconden die nodig 'zouden moeten zijn' om een 10 te halen

Deze Excel-sheet (WinTafels.xlsx) is bijgevoegd om de beoordeling beter te begrijpen
cijfer=getal dat uit de formule komt (afgerond zodat het tussen 0 en 10 valt)
procent=10 x cijfer
in woord:
o 50 % of minder is onvoldoende
o Tussen 51 % en 59 % is matig.
o Tussen 60 % en 69 % is voldoende
o 70 % tot 79 is ruim voldoende.
o 80 % tot en met 95 is goed
o 96 % tot en met 100 % is zeer goed.
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Huiswerk
Als bij het Beginscherm op
klikt, zie je na het invoeren van de huiswerkcode en het
bevestigen van de code door op de groene vink te klikken, het volgende

De huiswerkcode krijgt u normaliter van de leerkracht van uw kind.
De huiswerkopdracht wordt opgehaald van de server van JopSoft.
U ziet (als het klopt) de naam van uw kind, en de vraagstukjes die bij de opdracht horen.
Ook wordt automatisch het programma geregistreerd op naam van de school/instantie die de
opdracht verstrekte.
Als uw kind klikt op "Start met de huiswerkopdracht" dan wordt begonnen met werken
Ps. Voor verdere informatie verwijs ik u naar het programma Huiswerk van JopSoft.
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