INSTRUCTIE TT 2.0 | MODULE 5 ALCOHOL EN DRUGS
Stap 1 - start het inlogproces
- ga naar www.totallytraffic.nl
- kies voor de provincie Noord-Brabant
- <- klik rechts bovenin op Login Mijn TotallyTraffic

Stap 2 - voer gebruikersnaam en wachtwoord in
- voer als gebruikersnaam demo in
- voer als wachtwoord probeerTTuit2017 in ->
- klik op Login

Stap 3 - de digitale lesomgeving van module 5
dit overzicht verschijnt op uw beeldscherm, u kunt alleen
klikken op module 5: alcohol en drugs

Stap 4 - kies de les die u wilt bekijken

Stap 5 - start de les die u wilt bekijken

Vaste elementen in de digitale lesomgeving
Links bovenin het TT=logo met woord MENU: klik hierop om terug te gaan naar het overzicht van
de digitale lesomgeving.
Rechts bovenin: als u het paperclipje ziet, dat staan daaronder de bijlagen van die les opgeslagen;
hoeveel, dat vertelt het cijfer. Ziet u geen paperclipje, dan heeft de les waarin u bent geen bijlagen.
Rechts bovenin: als u op deze twee pijltjes klikt, dan is de pagina fullscreen. U kunt dat toestaan
(allow) of niet (deny).
Rechts bovenin in het grijze vlak: geen, 1 of 2 icoontjes. Die komen overeen met de icoontjes zoals
ze in de papieren versie worden gebruikt. Die papieren versie krijgen de scholen die meedoen aan
TotallyTraffic.

Elke les telt maximaal 5 stappen. U ziet bovenin het scherm in welke stap u bent en wat de inhoud van de
stap is. Die stap licht geel op en de tekst in het stapvakje wordt zwart. Deze tabbladen kunt u aanklikken;
zo kunt u desgewenst van stap wisselen.

Elke stap telt een aantal pagina's. U ziet onderin het scherm op welke pagina u bent; die kleurt groen. U
kunt op twee manieren door deze pagina's 'lopen': 1. klik op het witte pijltje rechts voor de volgende
pagina/op het witte pijltje links voor de vorige pagina; 2. klik op het vierkantje van de volgende pagina.
Komt u bij de laatste pagina van een les en klikt u dan op het pijltje naar rechts, dan loopt u door naar de
volgende stap.
Stap 6 - doorloop de les
U begint bij stap 1 op pagina 1. U doorloopt de les door steeds naar een volgende pagina te gaan: via het
witte pijltje rechts onderin of door op het volgende vierkantje met cijfer te klikken. Komt u op de laatste
pagina van de eerste stap en klikt u op het witte pijltje rechts onderin, dan komt u vanzelf op de eerste
pagina van de volgende stap.
Let op: u kunt in de demo-versie géén gebruikmaken van de VetVeilig-filmpjes. Dus sla deze pagina
als u die tegen komt, over.
Stap 7 - rond de les af
Komt u in de laatste stap op de laatste pagina, dan ziet u de knop afronden rechts onderin. Als u daarop
klikt, rondt u de les af. Op het overzichtsscherm staat er een goed-vinkje door de afgeronde les. U kunt nu
doorgaan naar de volgende les of de digitale lesomgeving verlaten.

