instructie TT 2.0 | de online lessen
stap voor stap door de digitale lesomgeving

stap 1 - inloggen
ga naar www.totallytraffic.nl en kies voor Noord-Brabant

mijn TT
klik rechts bovenin op mijn TT, voer jouw gebruikersnaam en
wachtwoord in (die staan in de TT-brief) en log in
stap 2 - ga naar de digitale lesomgeving
nu je in mijn TT bent, klik je onderaan de derde kolom op
start de online lessen, je komt dan in de digitale lesomgeving
stap 3 - kies de module die je wilt geven
stap 4 - kies de les die je wilt geven en...
... stap 5 - start de les

zie op pagina 2 van deze instructie de toelichting op de vaste
elementen die je tegenkomt in de online lessen
stap 6 - doorloop de les
de les begint bij stap 1 - pagina 1; doorloop de les door steeds
naar een volgende pagina te gaan: via het pijltje rechts onderin
of door op het volgende vierkantje met cijfer te klikken
eenmaal op de laatste pagina van de eerste stap kom je vanzelf
op de eerste pagina van de volgende stap via het pijltje naar rechts
stap 7 - rond de les af
ben je op de laatste pagina van de laatste stap van een les,
dan verschijnt rechts onderin de knop afronden
klik daarop en rond de les af, op het verzichtsscherm staat
een goed-vinkje door de afgeronde les
stap 8 - naar de volgende les of afsluiten
ga door naar de volgende les of verlaat de digitale lesomgeving

vaste elementen in de digitale lesomgving
module-overzicht
klik links bovenin op de button module-overzicht voor het overzicht van
de digtitale lesomgeving: het startscherm van de 7 modules
lessen
klik links bovenin op de button lesoverzicht tijdens het geven van een
module om terug te gaan naar het lesoverzicht van die module
paperclipje
klik op het paperclipje voor de bijlagen van die les; hoeveel, dat vertelt
het cijfer; is er geen paperclipje, dan heeft die les geen bijlagen
volledig scherm icoon
het volledig icoon geeft informatie hoe je de les via F11 op het
volledige scherm kunt laten zien
volledig scherm YouTube-filmpjes
wil je de YouTube-filmpjes op een volledig scherm laten zien, klik dan op
het volledig scerm icoontje rechts onderin het filmscherm; lukt dat niet,
klik dan op het woord YouTube, het filmpje opent zich dan veel groter in de
YouTube-omgeving: klik je dáár op het volledig scherm icoontje, dan
zie je het filmpje op het hele scherm
informatie-iconen
de informatie-iconen komen overeen met de iconen uit de
docentenhandleiding
de stappen binnen de les

elke les heeft maximaal 5 stappen, bovenin het scherm zie je in welke stap
je zit omdat die stap geel is; je kunt van stap wisselen door op een andere
stap te klikken
de pagina’s binnen de stappen

elke stap telt een aantal pagina's, onderin het scherm zie je op welke
pagina je bent omdat die pagina groen is; je kunt op 2 manieren door de
pagina’s ‘lopen’: door op het gewenste paginanummer te klikken of via het
zwarte pijltje links (terug) of rechts (vooruit); kom je bij de laatste pagina
van een stap en klik je op het pijltje naar rechts, dan kom op de eerste pagina
van de volgende stap

