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1

Voorwoord

Freeware programma's zijn gratis programma's die te downloaden zijn van het internet. Dat het vaak
goede programma's zijn, bewijzen onderstaande programma's. Door combinaties te maken van
Freeware programma's kun je tot een mooi afgerond geheel komen.
Deze workshop geeft kort aan wat de mogelijkheden zijn van deze programma's. Tevens zal er
gewerkt worden met de programma's. Zeker voor Moderne Vreemde Talen zit er veel bruikbaars
tussen.
Om up-to-date te blijven met (freeware) programma's zijn de volgende links onontbeerlijk:
http://www.download.com/
http://www.zdnet.com/
De onderstaande freeware programma's zijn te downloaden van http://www.bastrimbos.com
onder "downloads".
Bas Trimbos
b.trimbos@slo.nl
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2

Opdracht 1

Opdracht 1
Je gaat een geluidsfragment op audio cd omzetten en bewerken. Met dat bewerkte geluidsfragment
ga je een digitale luistertoets maken met een toetsprogramma.
Hiervoor heb je de volgende freeware programma's nodig:
Easy CD-ripper
Goldwave geluidsbewerking
Wavesqueezer
Hot Potatoes of Quizfaber

hoofdstuk 3.1
hoofdstuk 3.2
hoofdstuk 4.1
hoofdstuk 5.1 en 5.2

Je volgt de volgende stappen voor deze opdracht:
1.

Haal het volgende nummer (met de Easy CD-ripper) van de audio CD: "nummer 11" en sla dit
op als mp3 bestand.

2.

Haal de begin tune en "chapter 5d a job with computers" eraf (gebruik Goldwave) en sla dit
bestand op.

3.

Maak van het opgeslagen bestand van stap 2 een MP3 bestand (gebruik Wavesqueezer) en
sla dit op.

Het geluidsfragment is nu klaar voor gebruik in bijvoorbeeld een toetsprogramma zoals Hot Potatoes
of QuizFaber.
4.

Open een toetsprogramma (Hot Potatoes of QuizFaber) en maak een meerkeuzetoets met het
geluidsbestand.

Je maakt de volgende meerkeuzevragen (eventueel met feedback):
1.
A.
B.
C.

Wat is de achternaam van de beller?
Talor
Taylor (dit is het goede antwoord)
Tailor

2.
A.
B.
C.

Waar is Ms Cooper?
Lunchen
Vergaderen (dit is het goed antwoord)
Ziek thuis

3.
A.
B.

Wat is er aan de hand met de beller?
Hij wil Ms Cooper spreken
Hij heeft het verkeerde nummer gedraaid (dit is het goede antwoord)

4.
A.
B.
C.

Waar is Ms Cooper?
Vergaderen
Lunchen (dit is het goede antwoord)
Ziek thuis

5.
A.
B.

Is Ms Cooper er?
Nee
Ja (dit is het goede antwoord)
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3
3.1

Geluidsbewerking
Easy CD ripper

1.

Start Easy Cd ripper op: Start – Programma's – Easy CD ripper – Easy CD ripper.

2.

Bij "Actions" klik je op "MP3" (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

3.

Plaats de Audio CD in de CD-rom drive en klik op "New CD" (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2
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4.

Selecteer het fragment dat je wilt "rippen" en stel de "output directory" in door op "File" en
"Select Output Directory" te klikken in het menu. Zoek een plaats waar je het geluidsbestand
wilt zetten op de harde schijf (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3

5.

Klik op "Start" en het geselecteerde audio fragment wordt "geript" (zie afbeelding 4).

Afbeelding 4

3.2

Goldwave geluidsbewerking

1.

Start Goldwave op: Start – Programma's – Goldwave – Goldwave.

2.

Klik op "ok" (zie afbeelding 1).
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Afbeelding 1

3.

Klik op "open" en selecteer het opgeslagen, "geripte" mp3 bestand. Het bestand wordt
opgehaald (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

4.

Beluister het bestand. Klik op "Tools" – "Device Controls" (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3

5.

Klik op "Play" van de "Device Controls" (zie afbeelding 4).

Afbeelding 4
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6.

Selecteer datgene wat je er af wilt halen. Begin linkermuisknop, eind rechtermuisknop (zie
afbeelding 5).

Afbeelding 5

7.

Klik op "Del" (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6

8.

Je kunt even controleren of je het juiste stukje er af hebt gehaald, door in de "Device Controls"
op "Play" te klikken.

9.

Alles goed, dan sla je het bewerkte bestand op. Is het een MP3 bestand dan kun je verder
naar hoofdstuk 5.

Let op: als je een bestand hebt opgeslagen, controleer dan (via de verkenner, op het bestand gaan
staan, rechtermuisknop, eigenschappen) of het een MP3 bestand is. Is dit niet het geval dan
moet je het WAV bestand converteren naar een MP3 bestand met bijvoorbeeld
Wavesqueezer. Dit Freeware programma's worden in het volgende hoofdstuk uitgelegd.
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4
4.1

Converters
Wavesqueezer

1.

Start WaveSqueezer op.

2.

Klik op "Add File" om een WAV bestand toe te voegen (zie afbeelding 1). Selecteer dat
bestand.

Afbeelding 1

3.

Stel de "Target directory" in (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

4.

Klik op "Start Conversion". Het WAV bestand wordt omgezet naar een MP3 bestand. Je kunt
het MP3 bestand terugvinden in de "directory" die je hebt opgegeven bij stap 3.
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5
5.1

Toetsprogramma's
Hot Potatoes

1.

Start Hot Potatoes op: Start – Programma's – Hot Potatoes 5 – Hot Potatoes v 5.2.

2.

Om een meerkeuze vraag te maken klik je op "JBC" (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

3.

Vul de verschillende velden in (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

4.

Om volgende vragen met antwoorden en eventuele feedback in te typen, klik op
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5.

Sla het JBC bestand op door op
(zie afbeelding 5).

te klikken. Geef het bestand de naam: astracomputers

Afbeelding 5

6.

Voeg het geluidsbestand toe dat je geript en bewerkt hebt. Dit gaat als volgt: Ga achter de titel
"Astra Computers" staan met de cursor. Kies invoegen – koppeling – koppeling naar lokaal
bestand (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6

7.

Klik op "ok" en selecteer het mp3 bestand (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7
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8.

Je krijgt het volgende scherm te zien (zie afbeelding 8). Klik op "ok".

Afbeelding 8

9.

Sla het bestand op, door op

te klikken.

10.

De volgende stap is om er een webpagina van te maken. Klik op

11.

Geef het bestand een naam. Dit mag ook dezelfde naam zijn als het JBC bestand (zie
afbeelding 10) en klik op "opslaan".

.

Afbeelding 9

12.

De webpagina is klaar. Klik op "Yes" om het te bekijken en te testen.

Het JBC bestand kun je bewerken. Het HTM bestand niet. Via opties – uitvoer configureren kun je van
alles aanpassen, aanwijzingen, links, kleuren enz.
NB: De Tutorial in Hot Potatoes is zeer de moeite waard!
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5.2

Quizfaber

1.

Start QuizFaber op: Start – Programma's – QuizFaber 2.8.3 – QuizFaber.

2.

Vul de velden in met de vragen en antwoorden en eventuele "explanations en hints" (zie
afbeelding 1). Denk eraan om het juiste antwoord aan te vinken en bij iedere vraag bij "choose
quiz", "single answer" te selecteren.

Afbeelding 1

3.

Om de volgende vragen, antwoorden, enz. in te typen, klik je op

4.

Sla het bestand op door op
(zie afbeelding 2).

te klikken. Geef het bestand een naam, bijvoorbeeld "Astra"

Afbeelding 2
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5.

Voeg nu het "geripte" en bewerkte geluidsfragment "astracomputers.mp3" toe. Klik op
"properties" bij "Questions" (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3

6.

Klik op "edit".

7.

Kies bij "Object type": Liveupdate Crescendo (zie afbeelding 4). Dit houdt in dat je de gratis
mp3 speler Crescendo moet hebben. Deze is te downloaden op:
http://www.liveupdate.com/freedownload.asp , kies de "free" Crescendo speler.

Afbeelding 4
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8.

Kies bij "Choose" het juiste bestand, het "geripte" en bewerkte "astracomputers.mp3" bestand
en klik 2 keer op "ok" (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5

9.

Sla het bestand op door op
te klikken. Eventueel de naam "Astra" eraan geven en bij
"bestand vervangen" op "ja" klikken.

10.

Nu ga je de quiz uitproberen. Klik op het verkeerslicht (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6
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10.

Vink "Run quiz after be created" aan. Er wordt nu automatisch een webpagina van gemaakt.
Klik op "ok" (zie afbeelding 7).

Afbeelding 7

11.

Klik op "ok".
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Opdracht 2

Je gaat een presentatie maken over Avril Lavigne of Robbie Williams. Je gebruikt hiervoor het
presentatie programma PhotonShow (dit wordt hieronder uitgelegd).
In de presentatie gebruik je plaatjes, tekst en muziek. Deze bestanden vind je op de cd-rom. De tekst
bij ieder plaatje bedenk je zelf!
Succes!
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7
7.1

Presentatie
PhotonShow

1.
2.

Start PhotonShow op: Start – Programma's – izotope – PhotonShow Free Edition –
PhotonShow Free Edition.
Klik op "Create a PhotonShow (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

3.

Klik op "Desktop PC" (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2
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4.

Typ een naam in voor het project (zie afbeelding 3) en klik op "next".

Afbeelding 3

5.

Klik op "Just Pictures #1" (zie afbeelding 4) en klik op "next".

Afbeelding 4
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6.

Kies de plaatjes uit en dubbelklik op een plaatje om dat toe te voegen (zie afbeelding 5) en klik
op "next".

Afbeelding 5

7.

Typ per plaatje een tekst in (zie afbeelding 6) en klik op "next". Je kunt eventueel iets
inspreken bij "set voice caption" – "record".

Afbeelding 6
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8.

Bewerk de plaatjes naar smaak (zie afbeelding 7) en klik op "next".

Afbeelding 7

9.

Voeg eventueel een .wav of .mp3 bestand toe (zie afbeelding 8) en klik op "ok". Vul de andere
velden in en klik op "next". PhotonShow bewaart de presentatie.

Afbeelding 8
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10.

Je kunt de presentatie bekijken. Klik op "Full screen" (zie afbeelding 9) en volg de
aanwijzingen.

Afbeelding 9
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8

Opdracht 3

Typ een Engelse tekst in (bedenk deze zelf) en speel deze af. Luister naar de verschillende stemmen.
Je mag ook een Engelse tekst kopiëren en plakken vanuit bijvoorbeeld "Word".
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9
9.1

Spraak
ReadPlease 2003

1.

Start ReadPlease op: Start – Programma's – ReadPlease 2003 – ReadPlease 2003 Free.

2.

Klik op "File" "New" om te beginnen (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

3.

Typ zelf een tekst in, of kopieer en plak vanuit bijvoorbeeld een "Word" document" en klik op
"Play" (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2
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NB.

Je kunt kiezen uit o.a.een aantal stemmen (zowel mannen- als vrouwenstemmen) door op de

te klikken. Ook zijn andere talen te "downloaden", evenals "natural
groene pijltjes
voices". Een goed, gratis programma dat een meerwaarde kan hebben voor dyslectische
leerlingen.
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Opdracht 4

Maak een woordzoek puzzel met onderstaand programma. Je gebruikt de volgende woorden:
scarecrow
hat
stupid
ugly
especially
harbour
comics
parents
father
mother
uncle
aunt
children
daughter
son
brother
sister
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11

Puzzels

11.1 WordSearchFactory
1.

Start Word Search Factory op: Start – Programma's – Word search Factory – Word Search
Factory.

2.

Klik op het "Word Search Worksheet" (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1

3.

Klik op "Add/Edit Words" (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2

4.

Typ de Engelse woorden in en klik op "ok" (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3
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5.

De woordzoeker is klaar (zie afbeelding 4).

Afbeelding 4

6.

Klik op

om het antwoordblad te genereren (zie afbeelding 5).

Afbeelding 5
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7.

Print de bladen uit. Ze kunnen door de leerlingen gemaakt en gecontroleerd worden.

NB.

Er zijn tal van instellingen die je kunt wijzigen; de grote van de puzzel, je kunt afbeeldingen
toevoegen, aanwijzingen ingeven enz.

Natuurlijk zijn er legio voorbeelden van puzzel programma's. Een on-line voorbeeld daarvan is
http://www.puzzlemaker.com
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