UITLEG DOCENTEN

BESTE MEESTER OF JUF VAN
GROEP 8,
Leuk dat jullie de KTS EXPO box hebben
besteld om kennis te maken met de KTS!
Zoals je ziet heb je twee kisten ontvangen.
Een grote en een kleine.
In de grote kist zitten VR brillen waarmee
de leerlingen een 360 graden rondleiding
van de KTS krijgen. Deze grote kist met de
VR brillen wordt vandaag nog rond 16.00
uur opgehaald. Doe deze opdracht dus
vandaag. Hieronder vind je meer informatie over hoe de VR brillen werken.
De kleine kist mogen jullie houden. Hierin
zitten andere leuke opdrachten. Deze kunnen jullie ook vandaag doen of een andere
keer wanneer het jullie uitkomt.
Jullie hebben ontvangen:
- VR Brillen voor de 360 graden tour
- VR Cardboard
- Bak opdracht
- Gym opdracht
- Techniek opdracht
Op de website www.kts-expo.nl staat meer
informatie over de inhoud van de box en
vind je ook een uitleg die bij iedere opdracht hoort.
We hopen dat de leerlingen de opdrachten leuk vinden. Veel plezier ermee!

UITLEG VR BRILLEN
In de grote kist vind je de VR brillen. Waarschijnlijk niet genoeg voor alle leerlingen
dus voor het bekijken van de tour kunnen
de brillen worden afgewisseld.
Met de geleverde brillen krijgen de leerlingen een 360 graden tour door het schoolgebouw van de KTS. Hierbij een uitleg hoe
deze werken en hoe de tour afgespeeld
kan worden.
Voor het gebruik van de bril is geen wifi
benodigd.
Zet de VR bril aan door op het knopje
rechtsonder aan de voorkant van de bril te
drukken.
Als de bril aanstaat, kan je deze op je
hoofd zetten. Vervolgens kijk je naar het
play icoon dat te zien is in de bril. Naast
het icoon staat een teller die afloopt
wanneer je blijft kijken naar het icoon. Als
de teller helemaal is afgelopen, begint de
360 graden tour automatisch.
Als de leerlingen klaar zijn met het bekijken van de VR rondleiding, dan kunnen
de brillen uitgezet worden door dezelfde
knop in te drukken waarmee ze zijn aangezet.

