Blz 11

Instructiekaart A
Voor smartphone (android en apple) inclusief gevaarlijke punten markeren via de app

‘Gevaarlijke punten in eigen STR met schoolroute.nl’.
Instructiekaart huiswerkopdracht
Van je docent heb je een brief ontvangen met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
1. Dowload de app schoolroute.nl uit de Apple Appstore of de Google Playstore.
2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. (Om te controleren of de gebruiker bekend is,
is bij het inloggen een internetverbinding noodzakelijk, bij voorkeur natuurlijk WIFI.).
3. Het opnemen van de route gebeurt met behulp van GPS. Als je locatievoorzieningen niet aan
hebt staan wordt gevraagd om je huidige locatie te gebruiken.
Route opnemen:
4. Druk op start. (In de fietskelder, maar ook in een gebouw is de GPS ontvangst vaak slecht,
wacht dus tot je buiten bent).
5. Berg je telefoon op en ga fietsen.
Gevaarlijke punt markeren
6. Druk op “gevaarlijk punt”.
7. Foto toevoegen? Klik op de camera.
8. Wil je deze foto gebruiken klik op “Use Photo”.
9. Om verder te gaan moet je het gevaarlijk punt en foto opslaan klik op “Opslaan”.
10. Berg je telefoon weer op en fiets verder.
Klaar met de schoolthuisroute?
11. Druk op “stop”.
12. Druk op “opslaan”.
13. Wacht tot je op een plaats bent waar je WIFI hebt. Druk dan op ”verzenden” (bij een 3G of 4G
internetverbinding duurt het heel lang voordat de route is verzonden, daarnaast kost je dit
natuurlijk ook MB’s).
Route verzonden
14. Ga naar www.schoolroute.nl en log in met je persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord.
15. Klik op de blauwe balk “je kunt meteen naar de volgende stap, gevaarlijke punten”.
16. Je eerste gevaarlijk licht op. Vink aan waarom je de situatie gevaarlijk vindt. Meerdere
oorzaken zijn mogelijk.
17. Bij de oorzaak wordt het volgende gevraagd:
o Geef een korte toelichting?
o Wat kun je zelf doen om de situatie veiliger te maken?
o Wat kan het overige verkeer doen om de situatie veiliger te maken?
o Wat kan de gemeente/wegbeheerder doen om de situatie veiliger te maken?
18. Wil je nog een gevaarlijk punt toevoegen? Druk op “voeg een nieuw punt toe” (herhaal 16 en
17).
19. Ben je klaar met gevaarlijke punten druk op “ga naar de volgende stap”.
20. Vul de enquête vragen in en druk op “opslaan”.
21. Je kunt nu uitloggen.

Hoe presenteer je je oplossing
Bereid voor de volgende les een presentatie voor van maximaal 5 minuten.
Bij de presentatie kun je gebruik maken van www.schoolroute.nl.
1. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Links vindt je een blok met route, gevaarlijke punten en vragen. Klik op gevaarlijke punten
jouw school-thuisroute wordt dan zichtbaar.
3. Kik op het eerste gevaarlijk punt.
4. De route zoomt in op het gevaarlijke punt.
5. Bespreek waarom je het punt gevaarlijk vindt. Hierbij kun je gebruik maken van de vragen die
je al beantwoord hebt.
6. Tevens kun je de foto laten zien die jezelf gemaakt hebt. Maar ook met streetview de situatie
van alle kanten bekijken (mannetje uit de legenda slepen naar gevaarlijk punt).
7. Vervolgens klik je op het volgende vinkje om het volgende gevaarlijk punt te bespreken.
8. Dit doe je tot je alle punten hebt besproken.
Heb je zelf geen foto gemaakt?
9. Heb je geen foto gemaakt kun je met behulp van streetview het gevaarlijk punt laten zien. Dit
doe je door het mannetje vanuit de legenda naar het gevaarlijk punt te slepen.
10. Als je met streetview het gevaarlijk punt hebt laten zien, druk op x (rechts boven in het kaartje)
dan kom je weer op de school-thuisroute en kun je het volgende gevaarlijk punt bekijken.
11. Bespreek het gevaarlijk punt met behulp van de vragen die je reeds beantwoord hebt.

