
Linoit 

__________________________________________ 

Een tool om een online prikbord te maken en te delen. 

    

Gebruiksvriendelijkheid: 

 

De webtool is erg gebruiksvriendelijk. Voor deze tool moet je je wel registeren. Het is erg gemakkelijk 

in gebruik d.m.v. de pictogrammen die alles duidelijk aangeven. De tool slaat vanzelf het bestand op. 

Het is vrolijk door het gebruik van de kleuren.  

Met deze tool kun een online prikbord maken en delen. Je kunt deze tool op allerlei manieren 

gebruiken. Ook kun je video’s en foto’s toevoegen op het prikbord. Je kunt het ook delen met de 

leerlingen van je klas en met medeleerlingen. 

Het is geschikt voor de leeftijdsgroep 4 t/m 8. Waarbij het natuurlijk wel belangrijk is dat er 

begeleiding is bij de leerlingen van groep 4 omdat die het misschien nog lastig vinden. Ook de 

verschillende groepen kunnen elkaar helpen. 

De tool is flexibel. Je kunt kiezen uit diverse opmaken en kleuren. Je kunt zowel notities, als foto’s en 

video’s toevoegen. Je kunt tekstberichtjes achterlaten en een link naar een filmpje toevoegen. Je 

kunt in een tekstberichtje een link zetten, zodat het een aanklikbare link wordt. Je kunt een berichtje 

aan een datum koppelen. Dan komt het bericht pas op een andere dag. 

Het is voor het onderwijs te gebruiken bij diverse dingen. Je kunt het inzetten om te brainstormen, 

een project voorbereiden, informatie voorstellen, ideeën verzamelen. Nog veel meer creatieve 

mogelijkheden zijn herinneringen ontvangen, documenten delen, foto’s en video’s toevoegen. 

 

Gebruiksaanwijzing: 

 

1. Account aanmaken 

-Ga naar http://www.linoit.com en kies [Sign up] (of log in met je Twitter, Facebook of Google 

account) 

 

 



-Vul alle velden in en vergeet niet ‘Accept out Terms of Use’ aan te vinken. 

 
-Je krijg een bevestigingsmail met een link. 

 

2. Nieuw canvas aanmaken 

-Kies bij My Canvases voor Create New Canvas 

 
-Geef het nieuwe canvas achtereenvolgens een naam, kies een achtergrond, bepaal wie 

toegang heeft en vul de details in. 

-Als je leerlingen naar het canvas wilt laten mailen, zorg dan in ieder geval dat ‘Create a sticky via 

Email’ is aangevinkt. 

 

Kies [create canvas] 

 



Hieronder zie je een overzicht van de beschikbare functies en mogelijkheden per canvas. 

 Door op de kleurenblaadjes te klikken kun je een post it toevoegen. 

Door op te klikken kun je foto’s uploaden. 

Met kun je video’s uploaden van het internet 

Met kun je bestanden uploaden van je computer. 

Met kun je tekst schrijven op een doorschijnend papiertje. Het komt dus rechtsstreeks op 

het prikbord te staan. 

 

3. Groepspagina aanmaken 

-Kies bij My Groups voor Create New Group 

 
-Geef een naam, een beschrijving en kies eventueel een icoon. 

-Geef ook aan hoe je het ‘Membership’ wilt regelen. 

 

Kies [Create a group] 

 



-Bij ‘Invitees’ vul je de e-mailadressen in van de mensen die je toegang wilt geven. Ga per nieuw e-

mailadres naar een nieuwe regel. Voeg jouw naam en een kort bericht toe. 

-De deelnemers krijgen nu een mail met een link. Als ze nog geen Lino t account hebben, dan moeten 

ze dat wel eerst aanmaken, maar dat kan ook via de link. 

-Alle canvases die je nu aanmaakt in deze groep zijn zichtbaar voor alle deelnemers. 

 

Opslaan? 

De tool wordt vanzelf opgeslagen en kan dus gewoon verder geklikt worden. 

 

Voorbeeld: 

 

Handleiding: 

http://issuu.com/sjaboe/docs/samenvatten_met_linoit  

 

Filmpje: 

http://www.youtube.com/watch?v=OBdYeUDFwK4#t=76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesideeën: 

 

Inzetbaar voor leerkrachten 

De leerkrachten kunnen het inzetten in de klas. Dit door allerlei ideeën te verzamelen van de 

kinderen over een bepaald onderwerp. Allerlei materiaal, ideeën, foto’s en video’s kunnen verzameld 

worden en gelinkt worden in de site van de school zelf.  

 

Kant en klare lesideeën. 

Er zijn veel voorbeelden te vinden door maar op voorbeelden te zoeken bij google over linoit. 

Enkele voorbeelden hieronder benoemd: 

- http://linoit.com/users/sjaboe/canvases/workshophenkvangils  

- http://linoit.com/users/sjaboe/canvases/wikiwijs / http://linoit.com/users/sjaboe (koppeling van 

eerste prikbord) Dit zijn veel lessen over aardrijkskunde ed. 

 

Groep 1-2 

-De leerkracht kan het inzetten om allerlei materiaal (van de kinderen) te verzamelen en dit op een 

prikbord te plaatsen en misschien te linken op de website van de school. Daardoor kan de school 

verwijzen naar wat de kinderen hebben gedaan. 

Groep 3-4 

-De leerkracht kan het inzetten om allerlei materiaal (van de kinderen) te verzamelen en dit op een 

prikbord te plaatsen en misschien te linken op de website van de school. Daardoor kan de school 

verwijzen naar wat de kinderen hebben gedaan. 

-Het is te gebruiken bij een ouderavond. Hier kun je verschillende dingen op laten zien of laten zien 

wat kinderen gemaakt hebben. 

Groep 5-6 

-Je kunt binnen een bepaald thema kinderen laten brainstormen over allerlei ideeën en de beste er 

dan uit halen, dit kan ook met een thema. 

- Een verlanglijstje maken voor een surprise. Ze kunnen dan gemaild worden naar een digitaal 

prikbord. 

-De leerkracht kan het inzetten om allerlei materiaal (van de kinderen) te verzamelen en dit op een 

prikbord te plaatsen en misschien te linken op de website van de school. Daardoor kan de school 

verwijzen naar wat de kinderen hebben gedaan. 

-Het is te gebruiken bij een ouderavond. Hier kun je verschillende dingen op laten zien of laten zien 

wat kinderen gemaakt hebben. 

Groep 7-8 

- Als je een huiswerkopdracht op de muur van Lino-it plakt en dan na een tijdje de leerlingen tips wilt 

geven of een reminder om aan de slag te gaan met leren kan dit. Dit doe je door een berichtje te 

plaatsen gekoppeld met een datum. 

-Je kunt binnen een bepaald thema kinderen laten brainstormen over allerlei ideeën en de beste er 

dan uit halen, dit kan ook met een thema. 

- Een verlanglijstje maken voor een surprise. Ze kunnen dan gemaild worden naar een digitaal 

prikbord. 

-De leerkracht kan het inzetten om allerlei materiaal (van de kinderen) te verzamelen en dit op een 

prikbord te plaatsen en misschien te linken op de website van de school. Daardoor kan de school 

verwijzen naar wat de kinderen hebben gedaan. 



-Het is te gebruiken bij een ouderavond. Hier kun je verschillende dingen op laten zien of laten zien 

wat kinderen gemaakt hebben. 

 

 

 

 

 


