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VOORWOORD
KEVIN VERMASSEN
In dit eerste ICT-magazine presenteren de leerlingen van 3 & 4 ASO hun artikels over Chrome
apps, thema’s en extensies. Het magazine is het eindresultaat van een lessenreeks over de
uitbreidingsmogelijkheden van Googles browser.
Om alle apps, extensies en ideeën in dit magazine uit te proberen heb je uiteraard Google
Chrome nodig, dat je gratis kunt downloaden via http://www.google.com/chrome/
Eenmaal deze browser geïnstalleerd is, is https://chrome.google.com/webstore je uitvalbasis.
Via deze webstore kun je alle voorstellen van de leerlingen (gratis!) uittesten.
Of je nu dringend op zoek bent naar een tekstverwerker, software om je foto’s te verfraaien,
een programmaatje om je gitaarspel op te nemen of gewoon even onderuit wilt zakken en een
spelletje spelen, 3 & 4 ASO geeft richting aan je digitale zoektocht.
Ik ben alvast trots op deze leerlingen die een mooi artikel inleverden. Blader er snel even
doorheen of lees het magazine van A tot Z. Aan jou de keuze.

DOELSTELLINGEN ICT
Via de keuzevakken op de Da Vinci Campus Ronse willen we de leerlingen geïnteresseerder en
gemotiveerder naar school laten komen. Of je interesse nu bij Latijn, economie, gezinswetenschappen,
sport, ICT of een ander keuzevak ligt, maakt niet zoveel uit. Belangrijk is dat je een vak kiest dat je
graag doet of graag wilt leren. Dat zal je leerplezier en –winst enorm doen toenemen.
Bij ICT kiezen we voor een modulaire aanpak. Een module of thema duurt steeds 1 tot enkele weken.
Er wordt vertrokken vanaf het begin (geen voorkennis nodig), dat maakt het vak instapklaar voor
iedereen. Tegelijkertijd dagen we de leerlingen steeds meer uit zodat de ICT-vaardigheden met grote
stappen vooruitgaan. We letten er ook op dat de vaardigheden toepasbaar zijn in de andere vakken,
zo leren leerlingen bijv. betere presentaties maken, efficiënter studeren met mindmaps, … Voor een
overzicht van de onderwerpen die we behandelen, kun je snel een blik op de laatste pagina werpen.
Of je nu al elke dag bezig bent met je pc en graag meer wilt weten of je bent gewoon nieuwsgierig naar
wat er allemaal mogelijk is met een computer, met ICT maak je de juiste keuze. We verwelkomen je
graag in onze klas. Spreek ons of onze leerlingen gerust even aan voor wat meer info.

DOMINQUE VALLEZ * THAÏS LANGIE
NAJAT EL GHOUCH * KEVIN VERMASSEN

INHOUDSOPGAVE
CHROME THEMA’S
CHROME EXTENSIES
SECURITY
Adblock Plus
Disconnect
LastPass
Web Of Trust
Click & Clean
PRODUCTIVITY
Evernote Web Clipper
Google Mail Checker
Instapaper
Momentum
Readability
Black Menu
Any.do
Wunderlist
TAAL
Google Dictionary
SOCIAL
PushBullet
Feedly
StumbleUpon
AUDIO/VIDEO
StreamUs
Hola Better internet
Turn Off the Lights

CHROME APPS
PRODUCTIVITY
App Launcher
Google Docs, spreadsheet & presentaties
Sunrise Calendar
MailBigFile
SOCIAL
Hangouts
Telegram
TweetDeck
Imo
Reditr
AUDIO/VIDEO
Pixlr
Magisto
Until AM for Chrome
AudioSauna
Twisted Wave
Pixsta
WeVideo
Beatlab
GIMP
FUN
Angry Birds
0h h1
Google Play Books
Yummly

CHROME SMAKEN
GWENDOLYN TEIRLINCK
De Google web store is de
online winkel voor apps,
extensies en thema’s voor
Google.
Als je op Google “Chrome
web store” intikt, en dan op
Thema’s klikt, krijg je dit te
zien.

1 000 000
Er zijn miljoenen thema’s.
Wanneer je tussen alle thema’s een
mooie gevonden hebt moet je erop
klikken.
Als je bijvoorbeeld het gevoel wil
hebben dat je op een Macbook
(Apple) aan het werken bent, kun je
dit thema installeren. Je klikt
bovenaan op “Toev. aan Chrome”.
Als je daarop klikt, komt er
“controleren” op en als dit gedaan is,
staat het thema automatisch op je
achtergrond. Je kunt het ook
meteen verwijderen als het er niet uitziet zoals je wilt door op “ongedaan maken” te klikken.

EIGEN THEMA
Je kunt ook je eigen thema
maken. Daarvoor moet je wel
eerst de app “Mijn Chromethema”
downloaden.
De
screenshot hiernaast krijg je te
zien als de app geïnstalleerd
is.

Eerst kan je je eigen foto op de voorgrond plaatsen, wanneer dit in orde is kan je een kleur
toevoegen aan je thema. Daarna kun je je thema een naam geven, en dan kan je het
installeren.

ADBLOCK PLUS
BOUTAYNA LEMSIAH
Irritante reclames? Gehinderd door volgers? Altijd die banners? Installeer Adblock Plus, en
houd uw internet onder controle!
Advertenties zijn het vervelendste wat je kunt tegenkomen op een website… Ze vertragen het
laden van een website. En wie van jullie heeft nog nooit gevloekt op het verschijnen van
reclames en pop-ups voor het starten van een video?

OVER DEZE ADD-ON
Adblock plus is een extensie voor Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safari en Android die de reclames van een pagina filtert. Je
hebt de mogelijkheid om advertenties te blokkeren en onzichtbaar te maken.
Het geeft je een soort ‘controle’ over de manier waarop je het internet bekijkt.

HOE WERKT ADBLOCK PLUS?
Adblock plus heeft zelf geen functionaliteit, in de zin dat het niets blokkeert totdat je ‘vertelt’
wat je wilt blokkeren door een filterlijst toe te voegen. Deze filterlijsten tonen Adblock Plus wat
hij precies moet blokkeren. De gebruiker kan een filterlijst toevoegen om bijvoorbeeld malware
te blokkeren.
Wanneer je Adblock Plus voor het eerst installeert, zijn twee lijsten automatisch geactiveerd.



Een blokkeerlijst gebaseerd op je taalinstellingen
De Acceptable Advertentie uitzonderingenlijst

DISCONNECT
MATTHIAS SANSPEUR
Disconnect is één van de
meest populaire extensies
voor de Chrome store maar is
ook beschikbaar voor Firefox,
Opera en ander browsers.
Disconnect zorgt ervoor dat
sociale media, zoals
Facebook of Twitter, plug-ins
op een webpagina niet
tevoorschijn komen.
Websites willen zoveel
mogelijk informatie over de
personen die hun websites
bezoeken en hoe die
bezoekers daar zijn
gekomen. Ze gebruiken sociale media dan om hun eigen website te promoten maar ook de
bedrijven kunnen dan meekijken hoe die bezoekers er zijn terecht gekomen en waar ze
vervolgens heen surfen. Ook adverteerders op websites kunnen als mensen op hun
advertenties klikken, of deze komt tevoorschijn, je volgen naar andere websites.
Disconnect zorgt ervoor dat het al deze advertenties en
sociale media blokkeert zodat jij er geen last van hebt dat
anderen je op internet zouden kunnen volgen. Je kan de
extensie gebruiken zoals je wil. Je kan sociale media zoals
Facebook, Google en Twitter blokkeren of deblokkeren door
gewoon op het icoon te klikken. Daarnaast toont de
extensie ook nog of het gaat om advertenties, statistieken of
sociale media of andere soorten. Door op een categorie te
klikken kan je de details zien van waar het ‘tracken’ komt.
Disconnect zorgt ervoor dat je dus niet gevolgd kan worden
maar zorgt eveneens ervoor dat pagina’s tot 27% sneller
kunnen laden! Ook is er nog een extra optie om bepaalde
websites die je vertrouwt te ‘whitelisten’ waardoor
Disconnect hierop zal worden uitgeschakeld. Daarnaast
biedt het bedrijf ook andere applicaties voor smartphones
en ook nog een andere extensie voor je browser waarmee
je veilig dingen kunt opzoeken op het web.

LASTPASS
L’HOUSSAINE SEBTARI
Heb jij ook zo’n moeite om al die wachtwoorden van je websites, sociale media en online
diensten te onthouden? Dan is Lastpass voor jou. Het is een gratis online manager die alle
wachtwoorden bijhoudt van de websites die je gebruikt. Je hoeft zelf nog maar één wachtwoord
te onthouden, vandaar de naam Lastpass.
Het master keyword of het hoofdwachtwoord is het enige dat je in je hoofd moet bewaren om
toegang te krijgen tot al de rest van je informatie en wachtwoorden. Natuurlijk kies je hiervoor
een heel groot en veilig wachtwoord. Lastpass kan oneindig veel wachtwoorden onthouden en
telkens als je op een nieuwe site inlogt, zal er gevraagd worden of Lastpass de inloggegevens
moet onthouden. Zo ja, dan worden ze automatisch ingevuld. Alle gegevens worden
versleuteld en lokaal op je eigen computer opgeslagen. En dat is zeker veilig.
Lastpass heeft veel voordelen: het is handig, overal bruikbaar, veilig, betrouwbaar, gratis en
het is een multi-platform extensie. Maar Lastpass heeft één groot nadeel, dat is wanneer je
het
hoofdwachtwoord
vergeet. Dan is je enige
redmiddel
het
geheime
wachtwoord dat je zelf hebt
ingevoerd in het begin toen je
je voor het eerst hebt
ingeschreven.
Een
instructiemail
om
je
wachtwoord opnieuw in te
stellen bestaat niet. En als je
ze allebei bent vergeten dan
ben je alles kwijt. Maar
Lastpass blijft volgens mij nog
altijd een interessante extensie.

HOE GEBRUIK JE LASTPASS?
1. Lastpass is te vinden op hun officiële site of in de Google Chrome web store, daar kan
je het gratis downloaden.
2. Na de download komt de installatie.
3. En na de installatie komt de registratie, die is heel simpel, het enige wat je nodig hebt
is een e-mailadres en een veilig wachtwoord dat je niet snel zal vergeten.
4. Nadat je een account hebt gemaakt kan je Lastpass direct gebruiken want het werkt
automatisch.

WEB OF TRUST
AYOUB DAOUDI
Web of trust is een browseruitbreiding die aantoont of een website wel of niet veilig is om te
bezoeken. Web of Trust is een uitbreiding die voor Firefox, Google Chrome, Safari, Opera en
Internet Explorer beschikbaar is.
WOT is gebaseerd op een systeem waar gebruikersgedrag systematisch geanalyseerd en
gecontroleerd is om ervoor te zorgen dat de ratings betrouwbaar, nauwkeurig en up to date
zijn. Bovendien worden de ratings gevalideerd met een vertrouwde derde informatiepartij zoals
zwarte lijsten van phishing-sites (fraude waarbij een bedrieger informatie zoals je wachtwoord,
enz. probeert te verkrijgen om later te gebruiken).
WOT kan je gebruiken op een zeer eenvoudige manier: bij het gebruik van Google, Yahoo,
Bing of een andere zoekmachine toont WOT op een website verkeerslichten. Ze zijn ook
zichtbaar bij sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, bij e-mail zoals Yahoo en Gmail en
ook bij andere populaire websites zoals Wikipedia. Door op het verkeerslicht te klikken vindt u
meer informatie over de reputatie van de websites en andere gebruikersmeningen. Een rood
verkeerslicht waarschuwt de gebruiker voor eventuele bedreigingen, een geel verkeerslicht
geeft aan dat je bij het gebruiken van de website voorzichtig moet zijn en een groen geeft aan
dat het een betrouwbare en vertrouwde website is. Met behulp van WOT kunnen online
shoppers controleren of een site wel of niet betrouwbaar is voor populaire en minder populaire
sites.
WOT werd gemaakt door Sami Tolvanen en Timo Ala-Kleemola. Ze wilden een systeem
maken waar mensen hun ervaringen van verschillende websites kunnen delen zodat andere
gebruikers kunnen profiteren om te zien of ze een website kunnen vertrouwen. Vandaag heeft
WOT meer dan 80 miljoen downloads wereldwijd en werkt het samen met bekende
internetbedrijven zoals Facebook. Het duurt slechts een paar seconden om WOT toe te
voegen aan uw browser…

CLICK AND CLEAN
JANA DE CLERCQ
WAT?
Click and clean is een app die de zoekgeschiedenis verwijdert op uw computer en het
achterhalen van online activiteiten voorkomt. Bijvoorbeeld als u niet wenst dat er een andere
gebruiker kan nagaan wat u deed op uw computer. Hierdoor verhoogt u de beveiliging van uw
computer en bovendien beschermt dit uw persoonlijke gegevens. Zo kan u veiliger browsen,
chatten, online winkelen en bankieren. Bovendien maakt dit uw computer sneller. Deze app
wordt maar liefst door meer dan 300.000 personen gebruikt, zowel voor persoonlijke
doeleinden als voor business.

CLICK AND CLEAN DOWNLOADEN
Het is zeker niet moeilijk om te gebruiken. Click and clean downloaden is gratis! Met één druk
op de knop, verwijdert deze app je browsergeschiedenis, tijdelijke bestanden, gedownloade
bestanden, cookies enz.

CLICK AND CLEAN GEBRUIKEN
Tijd om click and clean te gaan gebruiken. Ga naar de google-appstore, typ daar “click and
clean app”, download deze app en klaar is kees! Zodra je click and clean downloadt, kan deze
app beginnen werken.

MOGELIJKHEDEN
Er zijn veel mogelijkheden met Click and clean zoals
je browser veilig sluiten, privégegevens wissen,
zoekgeschiedenis wissen, downloads wissen en
een privacytest. Sluit browser veilig, spreekt voor
zichzelf, de app sluit voor jou de browser op een
veilige
manier.
Bij
privégegevens,
zoekgeschiedenis en downloads wissen ga ik
verder geen uitleg geven. Ik ga wat verder in op
privacy test. Als je daarop klikt, krijg je een scherm
met een aantal gegevens i.v.m. je online privacy.

EVERNOTE WEB CLIPPER
AMINA BOURKANI
Heb je een probleem? Kan je niks meer onthouden?
Vergeten wanneer je een afspraak hebt of tegen wanneer je
iets moet doen? Hier is Evernote web clipper. Evernote is
een gratis, online en offline programma.

HOE BEGIN JE ERAAN?
Download de app op jouw computer, gsm of ander
apparaat. Als je hem op jouw computer downloadt,
zie je rechts boven een klein icoontje verschijnen.

INHOUD VAN DE APP
Aan de linkerkant zien we het hoofdmenu dat zeven verschillende functies bevat. – Maak een
nieuw notitie – Zoek in jouw notities – Chat – Werk verder aan jouw lieveling notitie – Al jouw
notities – Al jouw notitieboeken – Om jouw tags te zien – Accountinstellingen.
Als je op nieuwe notitie klikt kan je een
nieuwe notitie schrijven/maken. Je kan daar
ook je tekst opmaken, en screenshots
nemen.
Je kunt ook mappen maken en daarin elke
keer je document opslaan.
Als je een notitie niet meer terugvindt, kun je
hem altijd opzoeken en terugvinden.
Je kunt ook een chat starten met vrienden.
Tags zorgen er voor dat je snel notities op
onderwerp kunt gaan ordenen.
Veel plezier!!!

GOOGLE MAIL CHECKER
DARIO DE VLIEGER
Met deze app wordt het aantal ongelezen berichten
in uw Postvak IN van Gmail getoond. Met 1 klik op
de knop kun je direct naar je postvak In gaan en zo
onmiddellijk je berichten lezen.

HOE WERKT HET?
Als je de app gedownload hebt uit de Chrome Web
Store krijg je rechts bovenaan een icoontje dat je
hiernaast ziet. Als je onder het icoon een getal ziet
verschijnen, zie je hoeveel ongelezen mails je hebt.

GEMAKKELIJK EN SNEL JE MAILS CHECKEN
Vroeger ging je waarschijnlijk altijd Gmail intikken in je Google zoekbalk. Nu
kan het veel sneller en gemakkelijker, door 1 klik op de knop kun je direct in je Postvak In.

INSTAPAPER
IBRAHIM AOULAD SAFAR
Instapaper werd gemaakt om het surfen makkelijker te maken. Je kan tijdens
het surfen nuttige informatie vinden die je nog nodig kan hebben maar later
misschien niet meer zal vinden, met Instapaper kan je het met een klik
opslaan en later allemaal herbekijken. Men zou kunnen denken dat
Instapaper alleen maar teksten kan opslaan maar de app kan zelfs liedjes
en filmpjes opslaan en dit allemaal via een simpele klik.
Een artikel gevonden op je smartphone en je wilt het later nog herbekijken maar op je pc?
Geen probleem! Instapaper synchroniseert al jouw artikels en video’s zodat je ze gemakkelijk
kan terugvinden op jouw computer, tablet of Kindle. Met Instapaper kan je ook in grotere
teksten de nuttige informatie markeren.
Instapaper is een zeer interessante tool voor mensen die snel informatie moeten opzoeken
maar niet alles in detail kunnen lezen. Door het op te slaan kan je het later gemakkelijk
terugvinden en herlezen. De app is helemaal gratis, door een account aan te maken kan je
hem onmiddellijk gebruiken. Hij is beschikbaar bij ‘Apple’ en ‘Android’ maar ook als extensie
bij Chrome.

STUMBLE UPON
MAY-FLAIR VANDENABEELE
Stumble Upon is een plug-in voor Firefox,
Google Chrome en Internet Explorer waarmee
mensen kunnen Stumblen:
"toevallig"
terechtkomen op verschillende websites die
door andere stumblers als interessant
gekeurd werden, en die passen bij de
interesses die de gebruiker heeft ingegeven.
Hierdoor ontdekt men nieuwe sites waar ze
eigenlijk niet op zoek naar zijn maar wel heel
interessant kunnen zijn. Stumble Upon is zeer
eenvoudig te gebruiken. Er zijn vooral veel
afbeeldingen te zien.

Stumble Upon werkt
met een stemsysteem
waarmee
mensen
kunnen stemmen of
de site goed of slecht
is.
De
stemmen
worden
dan
opgeslagen in een
database en dan in
categorieën geplaatst.
De plug-in heeft een
knop
‘Stumble’
toegevoegd
zodat
men op willekeurige
websites terecht komt.
Websites met veel
positieve
stemmen
zullen
vaker
voorkomen.
De gebruiker kan zelf zijn mening over sites geven. Op Sumble Upon kan je ook vrienden
toevoegen, zo kan je sites bezoeken die je vrienden waarderen.
Op Stumble Upon kan je eigen pagina’s creëren over wat je zelf leuk vindt. Zo kunnen weer
andere Stumble gebruikers die pagina leuk vinden en stemmen.

MOMENTUM
RANIA NÂDI
Momentum kan je zien als
een "persoonlijk dashboard"
voor Chrome. Momentum
werd ontwikkeld om mensen
iedere dag te inspireren.
Momentum
is
een
vervanging
voor
de
standaard Nieuw tabblad
Pagina in Chrome. Wanneer
je voor de eerste keer na het
installeren van Momentum
een nieuw tabblad opent, zal
Momentum jou persoonlijk
begroeten
met
een
inspirerende achtergrondafbeelding en jouw naam en voornaam vragen. Daarna zal
Momentum jou iedere dag begroeten met jouw voornaam. Naast de persoonlijke begroeting
kan je de huidige weersomstandigheden en tijd zien, dit op basis van jouw locatie. Heel handig
is de “To-do” optie (scherm onderaan), hiermee kan je heel gemakkelijk je eigen To-do lijst
maken. Je kunt verschillende taken invoeren. Als een taak klaar is, kan je aanvinken wat je
gedaan hebt en zo je dag organiseren en prioriteiten stellen.
Onderaan
de
begroeting
vraagt
Momentum jou: “Wat is
jouw
belangrijkste
focus voor de dag?” Dit
kan je invoeren, en
hierdoor blijf je gefocust
en word je niet afgeleid.
Momentum kan voor
iedereen
heel
erg
praktisch zijn maar
vooral voor mensen die
graag
iedere
dag
starten met een “fresh
mind”. Creatieve mensen zullen het zeker appreciëren om iedere dag hun computer te openen
met iets nieuws. Mensen die van verandering houden moeten zeker Momentum downloaden.
Verder zou ik het ook aanraden aan alle mensen die hun werkdagen beter moeten
organiseren. Momentum is een heel praktische tijd-management tool. Ik vraag me wel af of
Momentum niet het begin is van reclame op ons tabblad, het is misschien futuristisch maar
inderdaad, dit zou een ideale plek zijn voor advertenties. De toekomst zal het uitwijzen…

READABILITY
ALINE DE RIDDER
De Chrome-extensie waar mijn review over gaat is één in het
thema productiviteit nl. Readability.
Readability is een website die ons de mogelijkheid geeft om
persberichten en andere artikels te lezen. Nu, wat is hier zo
speciaal aan dan, denk je vast? Laat mij dat gauw aan jullie
vertellen.
Wel, Readability geeft ons de mogelijkheid de artikels
die we wensen te lezen te vergaren in een persoonlijke
bibliotheek en op te slaan zodat we ze later, wanneer we
tijd hebben, kunnen lezen. Ook kan je jouw gelezen
favoriete artikels delen met vrienden via sociale
netwerksites zoals Twitter en Facebook, maar kan je
ook de mensen die jou volgen, je artikels - die jij gelezen
hebt en interessant vond - laten lezen door ze aan te
bevelen; en omgekeerd, jij kan ook mensen volgen en
zien welke artikels zij de moeite waard vinden lezen.
Vooraleer je kan beginnen lezen en delen, moet je natuurlijk eerst een profiel aanmaken met
een login en wachtwoord. Eens dat gedaan kan je beginnen mensen volgen en scrollen door
artikels. Nadat je een paar artikels hebt opgeslagen zal je zien dat ze allemaal terecht komen
in je persoonlijke bibliotheek. Vanuit je bibliotheek kan je ze lezen, delen en terug wissen. Wat
ook een leuke mogelijkheid is van de site is dat je je favoriete artikels kan archiveren voor later.
Dit is net iets anders dan gewoon opslaan in je bibliotheek bij de rest van je ongelezen artikels
want dit artikel heb je wel degelijk gelezen.
Readability bestaat ook in app-vorm, waardoor je overal je bibliotheek vol met je nog te lezen
artikelen mee kan nemen. De app is volledig gratis, net als lid worden van de site trouwens.
Persoonlijk vind ik het een heel handige manier om upto-date te blijven van de laatste nieuwe artikels die mij
interesseren. Zo hoef ik geen krant te kopen waarvan ik
de helft toch niet lees maar kan ik gewoon lekker
gemakkelijk opzoeken wat de laatste nieuwe berichten
zijn in verband met de thema’s die mij echt interesseren.
Ook is het een heel goede manier om papier van kranten
uit te sparen, wat goed is voor het milieu. Ik ben ook
zeker te spreken over het feit dat je kan archiveren. Eén minpunt is wel dat het merendeel van
de artikels in het Engels weergegeven worden en ik ze niet terugvind in het Nederlands.
Kortom ik vind dit een leuk, aangenaam en vooral leerrijk programma van Chrome!

BLACK MENU
ANA JANUARIO FURTADO
Black Menu is een uitbreiding of extensie die je bij Google Chrome kan terugvinden. Het is een
zeer nuttig en eenvoudig hulpmiddel dat je tijd bespaart bij het zoeken van informatie, video’s,
afbeeldingen... In andere woorden bij het gebruiken van Google diensten (services).
Om deze extensie te installeren, ga je naar de Chrome web store en schrijf je in het balkje
links bovenaan ‘Black Menu’. De eerste extensie die je vindt is degene waarover ik ga spreken.
Eens geïnstalleerd, krijg je het logo te
zien, rechts in de bovenhoek. Als je
hierop klikt, zie je jouw Black menu aan
de rechterkant staan. Op dit menu
staan verschillende tabbladen zoals :
Search of zoeken, Google plus,
Translate of vertalen, Google Maps,
Google Play, Youtube, News of
nieuws, Gmail, Google Drive, Calendar
of kalender en More of meer. Je moet
maar met je muis daarover heen gaan
zodat het venstertje naast je menu
verandert. Als je klikt op één van de
tabbladen opent zich een nieuw
venster met daarin de Google dienst.

Ik ga nu elk tabblad kort bespreken om een klein overzicht te hebben van wat je allemaal met
Black Menu kan doen en waarom het zo nuttig kan zijn.
Het eerste is Search of zoeken. Dit bevat een zoekmachine, waarbij je iets in typt en je dan
kiest waar je dit wilt opzoeken (bv. Afbeeldingen, web, video’s…).
Google plus is het tweede. Google plus is een sociaal netwerk dat door Google wordt beheerd
en het op één na grootste sociaal medium.
Daaronder heb je Translate of vertalen. Translate is een zeer bekende app (misschien door
hun fouten) die een woord of een zin van de ene taal naar de andere kan vertalen. Het geeft
dan ook een paar synoniemen van je opgezocht woord en geeft een vertaling voor elke
synoniem.
Onder Translate heb je Google Maps. Dit is een Google dienst die je toont waar de plaats die
je zoekt zich bevindt. Je kan dit doen via een kaart of via de beelden van een satelliet. Spijtig
genoeg, open je automatisch een nieuw venster van Google Maps als je een reisroute probeert
in te stellen.
De vijfde is Google Play. Via Google Play kan je zeer snel verschillende dingen doen zoals
een nieuwe app zoeken of jouw apps bekijken. Waar je dan ook maar klikt bij Play, Black Menu
gaat een nieuw venster openen zodat het veel duidelijker is.

Dan heb je Youtube. Veel mensen kennen YouTube: het is een dienst waarbij je bijna alle
video’s kunt opzoeken die zich op internet bevinden. Black Menu maakt het je zeer
gemakkelijk, je moet alleen de naam intikken van de video die je wilt bekijken en kiezen tussen
de verschillende opties die hij jou geeft. Er wordt geen nieuw venster geopend en je kan zo je
video bekijken. Het slechte hieraan is dat als je per ongeluk weg klikt, dat je dan je stappen
moet herbeginnen om jouw video te bekijken.
Na Youtube heb je News of nieuws. Hier kan je het nieuws dat je wilt lezen opzoeken aan de
hand van trefwoorden, of je kan een land kiezen en één optie aanklikken. Bij het aanklikken
komt een nieuw venster waarin je het hele artikel kan lezen op jouw tempo.
Het volgende tabblad is Gmail. Gmail is, lijkend op Hotmail, een Google account waarbij je emails kan versturen naar verschillende mensen. Via Black Menu kan je je e-mails lezen en er
zelfs op antwoorden zonder een nieuw venster te moeten openen.
Hierna komt het tabblad Google Drive. Dit is een handige dienst voor iemand die veel
documenten heeft of die zijn computers geheugen er niet mee wilt belasten. Google Drive
houdt alle documenten opgeslagen « in de lucht », wat je de kans geeft om overal je
documenten via een account te kunnen openen. Het negatieve punt hiervan is dat je altijd
internet nodig hebt om het te bekijken of eraan te werken.
Het voorlaatste tabblad is Calender of Kalender. Dit kan je helpen door je aan alles te
herinneren. Met Black Menu kan je afspraken maken of lezen wat je allemaal tegen de
volgende dagen moet doen (hopelijk niet te veel).
Het laatste tabblad is More of meer. Bij meer krijg je verschillende tabbladen die minder
gebruikt worden en die volgens sommige minder interessant zijn, maar die jou wel zouden
kunnen interesseren. Als er één tussen zit waarbij het zo is, kan je hem gewoon naar je Black
Menu slepen, zodat je hem de volgende keer sneller kunt gebruiken.
Dit zijn alle diensten van Google die je kan gebruiken door op maar één knop te drukken: het
icoontje van jouw Black Menu. Kan je je voorstellen hoeveel tijd je hiermee bespaart? Als je
nog steeds niet overtuigd bent, waarom installeer je het zelf niet?

ANY.DO
SHANI LETA
Any.do is een geïntegreerde life management app voor je gsm. Taken die je nog moet
uitvoeren, zet je in de app en zo kan je ze niet vergeten. Any.do is opgericht door Omer
Perchik, Itay Kahana en Yoni Lindenfeld in Israël. Vandaag heeft het bedrijf zowel kantoren in
Tel Aviv (Israël) als San Francisco. Het bedrijf is van plan om nog twee apps, e-mail en Memo,
te maken. Het bedrijf heeft sinds kort een web app. De
app is beschikbaar voor iOS en Android en is gratis.
Je krijgt een kalender te zien, je drukt op een datum
tegen wanneer jij een taak of activiteit hebt, en vult dan
in wat je moet doen. Wanneer de dag er is dat je een
taak of activiteit hebt gepland dan zal je er aan
herinnerd worden.

WUNDERLIST
MARIAM H’JIYER
Wunderlist is eigenlijk een digitale to do-list. Ben je iemand die in
zijn gedachten dingen plant en die vlug vergeet? Of ben je iemand
die dat op papier schrijft en het nu beu is? Dan kan je via
Wunderlist je afspraken, dingen ie je nog moet doen, enz. plannen.
En je kan hem overal meenemen.
Wunderlist is een gratis app voor je telefoon, tablet en computer
waarin je lijstjes kan maken. De app is vrij uitgebreid, zo kan je
meerdere lijsten maken, subtaken toevoegen, lijsten delen met vrienden of collega’s, je taken
indelen in je agenda en reminders instellen. Er is heel veel mogelijk en toch blijft Wunderlist
mooi en overzichtelijk.
Waarom zou je Wunderlist gebruiken?
Wunderlist is heel makkelijk te gebruiken. En ook
makkelijk terug te vinden op je gsm, computer of
tablet. Het biedt een mooi overzicht, daardoor krijg je
meer inspiratie om te werken en al je taken af te
maken. Het is ook heel erg handig om je taken te
kunnen delen. Je kan ze delen bijvoorbeeld wanneer
je taken maakt per twee voor school, dan kunnen
jullie er samen aan werken. Of wanneer je koelkast
leeg is, stel je een boodschappenlijst op en deel je ze
met je man/vrouw en doet zij/hij de boodschappen.

GOOGLE DICTIONARY
ALYSSA DELANGE
Google Dictionary is heel handig om de vertaling van een woord snel te weten.
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Dubbelklik op een woord om de definitie ervan te bekijken in een
kleine pop - up bubble.
2. Bekijk de volledige definitie van een woord of zin met behulp van het
werkbalkwoordenboek.
3. Het icoontje staat rechts vanboven in de werkbalk.
Gebruik je het Nederlandstalige woordenboek en dubbelklik je op een
Engelstalig woord dan krijg je de vertaling van dat woord te zien. Via de
hyperlink More kom je op de pagina van Google Vertalen of Google Translate. Wil je meer
uitleg, dan zal je de taalaanduiding van Google woordenboek moeten aanpassen…

PUSHBULLET
MARYEM EL GHOUCH
Google Chrome heeft heel wat
extensies maar een van de nuttigste,
vind ik, is Pushbullet. Je kunt er je
berichten lezen en beantwoorden
zonder gebruik te maken van je gsm.
Ook kan je bestanden via je browser
naar je gsm, tablet en vrienden sturen.

Niet alleen kan je ermee
sms’en en bestanden
sturen, met Pushbullet
krijg je dus ook alle
notificaties die je op je
smartphone (Android en
iPhone) ontvangt. Je kan
dus vanop afstand zien
welk liedje op je gsm
afspeelt en wie je een
bericht op Facebook
heeft gestuurd. Teksten,
URL’s en afbeeldingen
die je interesseren en je
op je smartphone wilt,
kunnen nu in een tweetal klikken op jouw of iemand anders telefoon, als hij uiteraard op
voorhand toestemming heeft gegeven, te vinden zijn. Dus een link of tekst naar jezelf mailen
hoeft voortaan niet meer, het enige wat je moet doen is op je extensie drukken en vervolgens
op het knopje delen. Na enkele seconden kan je de notitie, het document of de link op je gsm
openen.
Een ander voordeel is dat je op een
eenvoudige manier Youtube-links of
Google Maps links kan openen op je gsm
met de Youtube of Google Maps app. Dit
geldt natuurlijk ook voor alle andere apps.
Dankzij deze extensie kan je meerdere
dingen tegelijkertijd doen. De Pushbullet
extensie is nu ook verkrijgbaar op iPad en
Firefox.

FEEDLY
ANAÏS MARIAULLE
Feedly is een geweldige app en extensie voor jong en
oud. Je vindt er geweldige artikelen met foto’s, filmpjes en
nog meer. Je hebt er een grote diversiteit aan
onderwerpen zoals bijv. bakken voor de lekkerbekken
onder ons of gamen voor degene die graag uren op de
PlayStation of andere consoles blijft zitten.
Niet alleen is dit interessant door de grote diversiteit maar ook omdat het heel snel werkt en je
het overal mee kunt nemen op je gsm, tablet en natuurlijk ook op je pc. Je kunt hier altijd wel
iets vinden wat je graag zou willen lezen. Je kan ook de artikelen die je het meest interesseren
pinnen zodat je ze direct hebt en later niet moet gaan zoeken. Je kan deze artikelen natuurlijk
dan altijd ontpinnen mocht je ze niet meer nodig hebben.
Je kunt met Feedly ook werken met Evernote, Twitter, Gmail, Facebook, Readability,
OneNote, Instapaper, Pocket, Google+, Linkedln en Hootsuite. En mocht je hier dingen aan
willen toevoegen zou het ook nog kunnen en je kunt zaken verwijderen.
Je kunt er ook makkelijk zien wat je recent
hebt gelezen en je preferenties
aanduiden. Je kunt het zelf organiseren
en een thema kiezen voor jouw Feedly.
Dus in het kort: Feedly is een makkelijke
manier om informatie te zoeken voor
school, een hobby of om simpel gewoon
iets te lezen wat je interesseert.

STREAMUS
FELIPE CALDEIRA NUNES
Streamus is een Chrome-extensie voor
het luisteren naar muziek op YouTube.
Hiermee kan je gemakkelijk zoeken naar
muziek,
afspeellijsten bouwen en
luisteren naar tracks zonder altijd op
Youtube te blijven. Streamus fungeert als
een muziekspeler voor YouTube zonder
dat YouTube geopend is. De uitbreiding
zal ook gerelateerde video's vinden en
afspelen voor de luisteraar.
De Chrome Extension werd oorspronkelijk
gemaakt door Sean Anderson, toen hij
besefte dat het frustrerend was om altijd naar Youtube te gaan om bepaalde video's te kijken.
Uiteindelijk creëerde hij Streamus. De registratie is totaal gratis en de extensie werd
gelanceerd op 11 februari 2014.
Door te klikken op de drie horizontale lijnen
die zich links bevinden krijg je hetzelfde te
zien als op deze foto. Daar kan je
verschillende afspeellijsten maken en hen
een titel geven. Wanneer je naar een liedje
luistert dan kan je dat liedje toevoegen aan
één van je gewenste afspeellijsten.
Een nadeel van Streamus is dat je het enkel
kan gebruiken op pc via Google Chrome. Je
kan het dus niet downloaden op een
smartphone via de Play store.

HOLA BETTER INTERNET
CÉLINE CANTAMESSI
Hola is een Chromeextensie die als doel heeft
het internet sneller en
veiliger te maken. Het maakt
het internet ook anoniemer
en opener doordat je een
onbeperkte toegang hebt tot
informatie/sites die je anders
niet tot je beschikking hebt
door je geografische ligging.
In andere woorden: je hebt
toegang tot sites die niet
beschikbaar zijn in je land.
Hola maakt gebruik van een
Peer to Peer netwerk (P2P),
wat betekent dat de verschillende gebruikers diensten uitwisselen. Het maakt gebruik van geoblocking, Hola stuurt een aanvraag om door computers en internetverbindingen van andere
gebruikers in niet-geblokkeerde gebieden te gaan om zo de blokkering te omzeilen.
Hola is een freemium applicatie, het is gratis maar je moet betalen voor verschillende
voordelen. Hola gebruikt bijvoorbeeld de computers en internetverbindingen van betalende
gebruikers niet. Niet betalende gebruikers hebben ook een gelimiteerd gebruik per dag, wat
betalende gebruikers niet hebben.
Het gebruik is zeer gemakkelijk, je geeft gewoon aan uit welk land je zogezegd toegang tot het
internet wilt hebben.

TURN OFF THE LIGHTS
KLAAS VAN DORSSELAER
“Turn of the lights” is een extensie die video’s kijken
comfortabeler maakt. Het verbergt alle storende
elementen op de pagina.
Na het installeren komt er een grijs lamppictogram in
de menubalk van je browser of in de omnibox te staan.
Als je naar een video gaat kijken of bent aan het kijken,
dan klik je op het lampje zodat alles rond het scherm
donker wordt. Als je daarna buiten de video klikt, dan
herstelt het scherm zich weer en is alles terug normaal.
De achtergrond is niet alleen in het zwart, maar ook in andere kleuren te verbergen.

GOOGLE DOCS
IMANI TAILLEU
GOOGLE DOCS
Google docs is een gemakkelijke app voor als
je geen ‘Word’ gebruikt. Je kan, zodra je je
hebt ingelogd op je Chrome-account,
beginnen aan wat je ook wilt, je hoeft daar
geen Word voor te kopen. Je kan gewoon
beginnen aan je huistaak of spreekbeurt als je
je inlogt op je Chrome-account, je de Google
Docs app installeert en er aan begint, zo
makkelijk gaat dat! Het gemakkelijke eraan is
ook dat je er samen aan kunt werken zonder
daarvoor samen te moeten zijn. Je wisselt
gewoon je e-mailadressen uit en je kunt aan
de slag.

GOOGLE SPREADSHEETS
Bij Google spreadsheets kan je
juist hetzelfde doen als bij
Google Docs maar in plaats van
dat het hetzelfde is als ‘Word’ is
het net als ‘Excel’. Je kan dus
bijvoorbeeld je boekhouding of je
taak informatica doen zodra je je
hebt ingelogd in Chrome.

GOOGLE
PRESENTATIES
Google presentaties zorgt ervoor dat je op je Chrome-account presentaties kunt maken. Dus
bijvoorbeeld PowerPoints voor spreekbeurten. Je kunt er hele mooie presentaties op maken,
overal waar je maar wilt, je hoeft je maar gewoon in te loggen, als je het opslaat blijft dat op je
account staan, je kunt er dus wanneer en waar je maar wilt aan verder werken, op welke
computer dan ook.
Alle apps zijn zeer handig omdat ze op je account staan en je er aan kunt werken op iedere
computer die je maar wilt. Het enige nadeel ervan is dat je er internet voor nodig hebt, heb je
geen internet dan werkt het niet.

SUNRISE CALENDAR
JENNIS SWINNEN
De naam alleen al verklapt wat de app voor moet stellen (als je
Engels kan).
Sunrise Calendar is een Google Chrome app waarin je een mooi
overzicht krijgt van de week.
Per dag kan je gebeurtenissen gaan toevoegen en gaan opslaan.
Mocht het bijvoorbeeld de verjaardag zijn van jouw moeder, kan je
dit gaan instellen door dubbel te klikken op de dag waarop je
moeder verjaart.
Mocht je het gevaar lopen om 1 van de
ingevoerde gebeurtenissen te vergeten kan je
een herinnering gaan toevoegen door op “more
options” te gaan klikken. Hierbij kan je ook gaan
aanpassen wanneer hij jou moet waarschuwen.
Stel, je moet de auto van je ouders wassen maar
je bent bijna zeker dat je dit zal vergeten. Dan
voeg je een herinnering toe en pas je aan hoeveel
tijd voor de gebeurtenis hij jou moet alarmeren.
Ook zal je natuurlijk een uur moeten selecteren waarop de gebeurtenis zal plaatsvinden. Dit
doe je door op de dag te klikken, te klikken op het uur en daar het uur te selecteren dat je
wenst.
Je kan de kalender eventueel aanpassen naar een maandoverzicht in plaats van een
weekoverzicht of juist omgekeerd. Dit doe je door rechts bovenaan op het icoontje te gaan
klikken. Hangt ervan af hoe overzichtelijk jij het wilt natuurlijk.
Links bovenaan kan je andere kalenders
gaan selecteren van andere landen met
andere tijdzones. Dit doe je door op het
icoontje te gaan klikken met de wereldbol.
Mocht je het beu zijn om altijd op je
computer te moeten gaan voor de
gebeurtenissen van de dag of week te
checken dan kan je de app downloaden.

MAILBIGFILE
GLENN DE ROOSE
Mailbigfile is een webapplicatie die door Dessol in 2005 werd ontwikkeld. Dessol, Design
Solution, is een web-development bedrijf dat in 1997 in Lowestoft, Suffolk, Verenigd Koninkrijk
werd opgericht. Dessol biedt web-development diensten aan en doet aan ontwikkeling van
nieuwe eigen webapplicaties.
Mailbigfile is een manier om elektronische bestanden te versturen, die voor het normale emailverkeer te groot zijn.
De meeste internetproviders en webgebaseerde e-maildiensten versturen enkel e-mailbijlagen
met een beperkte omvang. Mailbigfile biedt de gebruiker de mogelijkheid om meerdere
bestanden van 4GB te versturen. Het is ook een alternatief voor grote bestanden op fysieke
media te verzenden, zoals CD-R of DVD.
Mailbigfile treedt als tussenpersoon op tussen de verzender en de ontvanger. De verzender
uploadt zijn bestanden op de servers van Mailbigfile,via haar website. Tevens vermeldt hij ook
het e-mailadres van de ontvanger. Mailbigfile stuurt een e-mail naar de ontvanger met een
link, waarmee hij de bestanden kan downloaden. Mailbigfile wordt door abonnees in 118
landen gebruikt.
Mailbigfile wordt aangeboden op een freemium basis. Het is verkrijgbaar in drie configuraties:
Free, Pro en Business.
De site van Mailbigfile laat geen illegale activiteiten of obscene gegevens toe. De account van
een gebruiker kan om die specifieke redenen zonder verwittiging worden afgesloten. Bij
misbruik zal Mailbigfile de gerechtelijke instanties op de hoogte brengen.
In maart 2006 werd Mailbigfile geselecteerd als “Website of the Day” door Miles Mendoza in
Steve Wright’s Radio 2 show.

TELEGRAM
MAXIME GEENENS
Welkom bij Telegram! Vandaag krijg je te maken met een van de beste chatprogramma’s…
En dat als app in chrome!

DE BASICS
Telegram is een app waarbij je moet inloggen/ je registreren met je
gsm-nummer. Bij de eerste keer opstarten geef je je nummer in en
ontvang je 30 seconden later een sms'je met een bevestigingscode,
die je account activeert.
Eens in het programma, zal men je vragen om mensen uit te
nodigen. Dat is logisch, want deze bedrijven draaien op
uitnodigingen. Je zal merken dat, wanneer je de app opent, je je
contacten links ziet. Klik simpelweg op een van de namen (als je
contacten gesynchroniseerd zijn) en start een chat met een van je vrienden! Ook kan je
mensen opzoeken op naam in het tabblad contacten. Door het nummer, de naam en
achternaam in te geven is je vriend toegevoegd!
In het menu heb je verschillende functies zoals nieuwe groep, contacten, instellingen,
veelgestelde vragen en over. Je kan al bedenken wat deze allemaal betekenen!
Het zoveelste chatprogramma…
Wees niet te kritisch, want dit is echt niet het zoveelste programma hoor! Kijk even naar deze
tabel: hierin vind je de verschillen en gelijkenissen tussen het beroemde Whatsapp en
Telegram.





Gelijkenissen
o gebruikt telefoonnummer voor registreren + vrienden vinden (contacten)
o groepchats
o video’s sharen
o foto’s uploaden en doorsturen
o zelfde ui (user interface)
Verschillen
o hackervrij - ondoordringbaar (de developers zijn zo zeker dat ze 200.000 dollar
geven aan de persoon die in het Mtproto,een file met al je gegevens, weet te
raken
o volgens studies sneller dan alle andere chatprogramma’s!
o zelfvernietiggende chats! Neen, je gsm zal NIET ontploffen zoals bij 007, maar
je chats vernietigen na x aantal seconden, die jij hebt ingesteld!
o Net als Whatsapp is Telegram gratis, maar Whatsapps ads zijn echt wel NOT
DONE!

o

via een code op je gsm, kan je je Telegram-account op je pc zetten en chatten
via je desktop!

Zo! Dit was het dan! Nu aan jou om te beslissen of Telegram is geslaagd! Ikzelf heb hem op
alle mogelijke apparaten geïnstalleerd, en overal werkt hij prima! Maar ik moet er wel bij
vermelden dat Whatsapp maar liefst 460 miljoen gebruikers heeft, en dus ook meer van je
vrienden die dat gebruiken! Maar door niks te doen, kan Telegram ook niet stijgen in
populariteit! Dus neem gauw je gsm, tablet of de desktop en klik op dat “installeer”-knopje!

GOOGLE HANGOUTS
EMIRA SAFI
Google Hangouts is een platform voor instant messaging, IP- telefonie en videoconferentie,
dat ontwikkeld is door Google.
Google Hangouts werd aangekondigd tegelijkertijd met Google+ Messenger. De video chat
werd dan ook geïntegreerd in Google+.

WELKE FUNCTIES HEB JE ALLEMAAL BIJ GOOGLE HANGOUTS?










Text chat.
Group chat: chatten in groepsverband.
Video Chat: chatten met webcam.
Video Group Chat: chatten met max. 10 verschillende personen
in groepsverband.
Bestanden en afbeeldingen delen: bestanden kunnen dan ook
gedeeld worden en foto’s kunnen rechtstreeks gemaakt worden
via de webcam.
Locatie delen: je kan je locatie met Google Maps delen.
Voice (stem).
SMS.

De bedoeling is in feite, dat alle berichten zo snel mogelijk worden overgebracht. Dit in
tegenstelling tot e-mail.
Dus je hebt alleen maar een GSM - nummer nodig, WIFI of 3G en je kan er al mee starten. Je
vrienden moeten dit uiteraard ook hebben, als je met hen wilt chatten. Je vrienden kunnen je
gemakkelijk terugvinden door je nummer. Het is heel handig. Je moet niet echt een profiel
hebben om er mee te starten. Op sommige gsm’s staat dit al gedownload.

TWEETDECK
BRYAN SPILEERS
TweetDeck is een extensie waarmee je je Twitter kan volgen. Als je de extensie opstart, moet
je je inloggen met je Twitternaam en paswoord. Daarna kom je op een pagina met als
standaard 4 columns.
De eerste column is de homepage van je Twitter, hier worden de laatste tweets van je vrienden
getoond. Bovenaan kan je ook instellen welke tweets je wil zien,…
De tweede column staat in voor je meldingen. Ook hier kan je instellen dat je bepaalde
meldingen niet wil krijgen.
In de derde column worden privéberichten getoond. Door op de berichten te klikken kan je ook
antwoorden.
De activiteiten, wie vrienden retweeten,… , worden in de vierde column getoond.
Je kan alle columns van plaats veranderen. Aan de linkerkantlijn kan je nieuwe tweets
verzenden. Ook kan je columns toevoegen van bijv. je volgers,…

Het handige aan TweetDeck is dat je meerdere accounts op een pagina kan weergeven. Dit
kan door in de kantlijn naar accounts te gaan. Je kan dus navigeren van je ene Twitteraccount
naar de andere.
Zeker gebruiken als je intensief op Twitter bezig bent!

IMO
MONA AOULAD SAFAR
Heb jij nooit het gevoel dat berichten te veel kosten? Wil je stoppen met
zoveel te betalen? Ik heb voor jou de perfecte applicatie, namelijk Imo!
Wanneer je een bericht wilt sturen, kan je dit zonder 1 centje te verspillen.
Vermijd de kosten van de sms’en en telefoon, bel en verstuur berichten
door gewoon je 3G, 4G of WI-FI aan te zetten. Maar dat is niet alles.
•
•
•

• Geniet van gesprekken met een hoge kwaliteit.
Maak je eigen groepen met je vrienden, je familie, je huisgenoten, enz.
Druk jezelf uit met gratis stickers.
Geniet ook van een versie geoptimaliseerd voor Android-tablets.

Begin al deze functies te gebruiken door naar de Appstore of Playstore te gaan en GRATIS
de applicatie te installeren.
Wanneer je naar de store gaat, kan je al zien dat de applicatie meerdere talen heeft, praktisch,
vind je niet? Je kan ook de meningen van andere personen zien, 4 sterren! Je moet je
telefoonnummer ingeven, daarna krijg je een sms zodat ze zeker zijn dat het jouw nummer is.
Via de sms krijg je een code, die moet je ingeven waar ze je het vragen. Ze vragen je
vervolgens of je wilt dat ze jouw contacten mogen gebruiken, dat kan je zelf kiezen.
Nu kan je de applicatie zoveel gebruiken als je wilt.

REDDITR
PABLO DE KEYZER
Reddit is een website waar je
foto’s/gedachten kunt delen
met de Reddit community,
andere
Reddit
gebruikers
kunnen dan op je post reageren
en discussiëren, ook kan je de
post een up of een down geven.
Hoe meer ups de post krijgt hoe
meer
de
post
wordt
weergegeven en hoe meer
mensen dit gaan bekijken, de
posts
kunnen
over
onderwerpen
gaan
zoals
games en films maar ook over natuur, wetenschap, geschiedenis en kunst.
Redditr is een chrome extensie die zorgt voor een
betere lay-out van de Reddit website, ook kan je deze
extensie sneller openen en dan sneller navigeren
tussen de verschillende subcategorieën.
Je kan met Redditr je eigen persoonlijke lay-out
samenstellen, ook kan je kiezen voor een
kolomweergave die je meerdere subcategorieën laat
zien.
Er is ook een filter in het programma die je laat
selecteren welke woorden of zinnen je niet wilt zien op
de website.
In het algemeen vind ik dit een geweldige applicatie want het giet het plezier
van Reddit in een aangenamere vorm. Maar op mijn laptop kan de applicatie
soms geen verbinding maken met de Reddit website zodat je geen posts meer
kunt bekijken of schrijven en dat is zeker een minpunt, maar als de applicatie
goed werkt en je bent ook geïnteresseerd in Reddit, net als ik, kan ik deze
extensie zeker aanraden.

PIXLR TOUCH UP
INES BEN GAMRA
Pixlr Touch Up is een gemakkelijke gratis online foto-editor. Iedereen die ooit Photoshop heeft
gebruikt zal zich thuis voelen in Pixlr Touch Up. Deze foto-editor heeft een aantal aantrekkelijke
kenmerken: uitgebreide filters voor creatieve effecten, formaat wijzigen en verbeteren van
kleuren.

HOE WERKT HET?
De eerste stap is om de afbeelding die je wilt retoucheren te
openen op je lokale schrijf of Google Drive.

Stap 2: de afbeelding is geopend, nu kan je kiezen welke
effecten je wilt gebruiken.

Stap 3 : effecten zijn een belangrijk kenmerk van Pixlr Touch
Up. Je kunt kiezen tussen fotofilters zoals Mirja Tida, Greg,
Aladin, Amy, Danie etc. Je kan ook de intensiteit van elk
effect regelen via de schuifregelaar. Eenmaal klaar klik je op
accepteren om je wijzigingen toe te passen.

POSITIEVE KANT
Pixlr Touch Up is een Chrome App in een eigen venster.
Daardoor lijkt de app meer op een traditionele destkop-app. Het kan bijvoorbeeld bestanden
direct van je lokale mappen openen of, door verbinding met Google Drive, rechtstreeks in de
cloud werken.
Of je nu op een Chromebook of op een gewone computer werkt, en ongeacht of je een offline
editor nodig hebt of niet, Pixlr Touch Up is de beste in zijn klasse.

MAGISTO
BRITT DE WOLF
Magisto is een leuke, gemakkelijke en interessante app
om automatisch video’s en foto’s te bewerken. Deze
foto’s en video’s kan je dan met vrienden of familie
delen. Met Magisto maak je binnen enkele minuten
een heel leuk filmpje. Het leuke aan Magisto is dat je
op je foto’s en video’s leuke effecten kunt toepassen.
Je kunt ook titels of teksten toevoegen, en tijdens je
filmpje een leuk liedje laten afspelen.
Magisto is populair over heel de wereld. Magisto heeft meer dan 50 miljoen gebruikers en stond in
de App Store als ‘beste van 2013’. De app is ondertussen al in 129 landen uitgebracht.
Je hoeft geen videobewerker te zijn om te kunnen werken met de app. Magisto zal je foto’s en
video’s analyseren en samenstellen zoals in een professionele video. Zo kun je met trots je filmpje
delen met vrienden of familie.
Magisto is volledig gratis. De app is beschikbaar via een abonnement dat automatisch verlengd kan
worden.

UNTIL AM FOR CHROME
JARNO GEENENS

Until AM for Chrome is een handig en eenvoudig programma om te gebruiken op allerlei
feestjes. Met enkele simpele functies kan je liedjes gemakkelijk mixen of wijzigen.
Via de Sound Cloud kan je tal van liedjes vinden, maar ze zijn niet allemaal te gebruiken voor
het programma. Dus is het ook steeds handig om zelf een aantal liedjes te hebben staan in
een mapje. Dit mapje kan je dan invoegen via Local Files.
Om een liedje af te spelen sleep je een nummer naar een van de schijven en laat je ze spelen.
Als je een goed gevoel hebt voor muziek kan je 2 liedjes gemakkelijk mixen door de mixer te
schuiven, en wordt het al snel een spel. De snelheid kan geregeld worden, tot 10% sneller of
trager, indien een van de liedjes meer of minder Beats per Minut (BpM) telt.
Ook het geluid kan luider of stiller gezet worden, wat het mixen van stille met luidere liedjes
ook weer eenvoudiger maakt.
Verder zijn er 5 opties, deze zijn :
1.

2.

3.

Echo zorgt voor het weergalmen van het liedje.
o Delay zorgt voor de herhaling, dus voor een sterkere echo.
o Reverb zorgt voor de galm.
Chorus zorgt voor een ‘smeuïg’ en breed effect.
o Speed bepaalt de snelheid waarbij de tonen op mekaar volgen. Zonder diepte
geeft dit weinig tot geen resultaten.
o Depth bepaalt hoeveel lager de opvolgende signalen of tonen zich herhalen.
Filter laat bepaalde tonen minder of niet meer door.
o Cutoff is een begrenzingsfrequentie, hoe verder je deze balk schuift, hoe lager
de low-pass is. De low-pass laat hogere tonen niet meer door, verstilt ze of
breekt ze af, waardoor je hier soms een krakend effect krijgt, wat niet zo
aangenaam is.
o Resonance zorgt ook voor een galm, en laat de cutoff zwaarder klinken.

4.

5.

Lofi kan samen met andere effecten, en bij bepaalde liedjes, een nog beter, of
ouder, effect geven door de ‘krakende’ werking.
o Bitrate bepaalt het aantal bits per minuut die doorgelaten worden. Door deze
balk te verschuiven, kan dit leiden tot een ‘krakende’ werking.
Distortion voegt extra hoge tonen toe aan het lied. Dit kan het agressiever en/of
knarsender maken.
o Drive zorgt voor de stimulans die uitgaat van de kick bij hedendaagse
(dans)muziek.
o Modulate zorgt voor de toonovergang naar een andere toonhoogte.

AUDIOSAUNA
SOUMAYA ZARKI
AudioSauna werd geproduceerd door Naive Solutions, een muziek- en audio software bedrijf
in Helsinki gevestigd. Deze app werd door Aaro Vaananen gecreëerd in 2011.
AudioSauna is een full-featured audio workstation dat je gemakkelijk kan gebruiken en heeft
ook nog een eenvoudige gebruiksinterface. Je kunt schrijven, bewerken en mixen zonder
problemen. Deze app maakt gebruik van een geavanceerd synthesizer, namelijk de Virtual
Analog Syntheziser. Een synthesizer is een elektronisch muziekinstrument dat klanken en
geluiden kan opwekken en ze bewerken. De AudioSauna is bijgewerkt naar versie 0.402 bèta.
Deze app kun je uploaden op je computer of tablet via Google Chrome. Maar nu kan je dat
ook via jouw smartphone als app downloaden. Je hebt de gratis versie en voor professionals
heb je nog een pro versie die je kan kopen.

Ik heb AudioSauna ( Virtual Analog Synth. ) uitgeprobeerd. Ik vond die heel goed. Het systeem
is heel eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken. Je kunt ook zelf nootjes toevoegen en laten
afspelen. Je kunt ook zelf de instrumenten kiezen. Je hebt verschillende soorten instrumenten,
bijvoorbeeld drum, gitaar,.. . Ik vond de waves die ze bieden heel leuk. Je kan ook je eigen
stem opnemen.
Ik vond de filters wel moeilijk te gebruiken. De liedjes die ze voostellen vond ik wel niet zo
interessant.

TWISTEDWAVE
JULIE CARTEUS
Zin om leuke opnames te maken? Dat kan met deze app. Met
TwistedWave kan je jezelf, je band, je muziektalenten enzovoort
opnemen en bewerken. Met TwistedWave kan je zelfs je eigen
ringtone maken voor je iPhone. TwistedWave is een audiobewerker, het is gemakkelijk, snel en krachtig om te gebruiken. TwistedWave is beschikbaar
voor Mac, iPhone / iPad en online.
Met TwistedWave kan je
opnemen en daarna bewerken.
Je kan via deze app een lied,
concert of podcast bewerken en
er
allerlei
effecten
aan
toevoegen. Dankzij de golf kan
je je opnames snel analyseren
en schoonmaken. Omdat de
app
over
een
krachtige
ingebouwde
stiltedetector
beschikt, splitst hij automatisch
de audiobestanden in delen.
TwistedWave kan bestanden
lezen en schrijven in veel
verschillende formaten. Het
omzetten van een bestand of
een map van het ene formaat naar het andere kan heel eenvoudig met TwistedWave.
Werken met TwistedWave is heel gemakkelijk: je neemt iets op en bewerken maar. Op elk
moment kan je al je wijzigingen ongedaan maken, dus je hoeft geen angst te hebben om fouten
te maken. Je kan gemakkelijk experimenteren met de verschillende effecten. TwistedWave
kan geluidsbestanden makkelijk invoeren en uitvoeren in vele formaten waaronder: wav, aiff,
au, snd, SD2, mpg, mp2, mp3, mp4, m4r (iPhone ringtones), m4a (iTunes), m4b
(audioboeken), aac , caf, flac, ogg / vorbis, wma, WavPack, Wave64. Wanneer TwistedWave
bezig is met het laden van een groot bestand of het toevoegen van een complex effect, gebeurt
al het werk op de achtergrond, je kunt blijven werken met je document of nieuwe effecten
toevoegen.
TwistedWave is zeker een aanrader, vooral als je een beginner bent.

PIXSTA
YUMI VANDEN BERGHE
Pixsta is een app die gelijkaardig is aan ‘Instagram’ (dat
enkel gedownload kan worden op een smartphone of
tablet). Het is heel handig omdat je overal op elke
computer kan inloggen op Google en direct op Instagram
kunt gaan. Je kan foto’s liken en er op reageren. Dus bijna
alles zoals wat je op ‘Instagram’ zelf kan maar je hebt er
dus geen smartphone of tablet voor nodig. Het is heel
duidelijk en gebruiksvriendelijk, als je de app gedownload
hebt moet je inloggen en kan je direct aan de slag.
Je kan gaan kijken naar de foto’s van mensen die je volgt.

Maar ook kan je foto’s bekijken
op basis van de mensen die je
volgt of die wereldwijd populair
zijn.

Ook kun je foto’s gaan opzoeken op naam, je kan
dus heel gemakkelijk iets terug vinden.

WE VIDEO
ISMAHAN BEDJAOUI

Bewerk je ook graag video’s? Dan is We video de perfecte app voor jou. Met We video aan je
zijde is video’s bewerken een pak minder lastig en aangenamer.
Met We video kan je onderweg video’s bewerken, en ze daarna delen met iedereen!
Eerst moet je inloggen, je kan je inloggen via Facebook, Google en Yahoo of je kan een eigen
We video-account aanmaken. Als je klaar bent met inloggen kan je beginnen met video’s te
bewerken.
Weet je hoe je video’s moet bewerken? Nee? Geen enkel probleem, ik ben bereid om het jullie
uit te leggen. Eerst neem je foto’s van je galerij. Daarnaast kan je ook je clips snijden en
ordenen om een leuk verhaal te maken. Je kan aan je foto’s en video’s effecten toevoegen.
Titels en kopjes toevoegen kan je ook doen bij We video. Selecteer dan de muziek die je wilt
en pas het volume aan. Vervolgens kan je ook nog je video delen in HD met iedereen op
sociale kanalen als YouTube en Facebook. Dan ben je klaar! Zo snel en makkelijk kan je
video’s bewerken in We video!

VOORDELEN?
•
•
•
•

Het is snel en simpel.
Je kan je video’s delen met vrienden en familie.
Je kan het bekijken in HD.
Overal verkrijgbaar: op computer, telefoon en tablet.

We video is beschikbaar in de Appstore en Playstore.

BEATLAB
RUBEN BORDON
Beatlab, een naam die wel leuk in de oren klinkt! Beatlab
is een app die gratis te downloaden is op de Google
Webstore. Beatlab is een app die ontzettend handig is
voor beginners in de muziekwereld. Zo hoef je zelf geen
geluiden te creëren aangezien die al aanwezig zijn en je
ze gewoon in volgorde moet plaatsen om een leuk
deuntje te creëren.
In onderstaande afbeelding zit je meteen in het menu van Beatlab waar de muziek ook
gemaakt wordt. De blauwe balk gaat altijd van links naar rechts en in de grijze vakjes kan je
een geluid laten afspelen. Zo
kan je allerlei sounds
toevoegen tot je een leuk
deuntje ontwikkeld hebt. Ook
is er de mogelijkheid om het
liedje sneller of trager af te
laten spelen.

Ook is er de mogelijkheid om
sounds
te
kiezen
uit
verschillende genres, zodat je van alles bij mekaar kunt gieten. Dit doe je door op change
genre te klikken.
Ook is er de mogelijkheid om sounds over te nemen die al reeds bestaan of die door andere
mensen gemaakt zijn. Dit doe je door op add more sounds te klikken, waarna je in de sound
library terecht komt. In die library kun je terug uit verschillende genres kiezen om dan een
sound te kiezen uit dat genre.
Er zijn ook nog tal van andere dingen die Beatlab te bieden heeft. Zoals zelf tracks opzoeken
en recente tophits beluisteren. Voor Leaderboard geldt in principe hetzelfde. Daarin staat de
top 1000 vermeld.
Ook is er nog de mogelijkheid om te communiceren met andere mensen in de chatroom.
Zelf vind ik deze app wel tamelijk goed. Tenslotte betaal je er ook niks voor en kun je het non
stop gebruiken! Het is zeker goed voor mensen die iets met muziek wil beginnen. Het vraagt
geen ervaring en het is zeer gemakkelijk te gebruiken. Ik vond het een leuke ervaring om deze
app te gebruiken!

GIMP
LEVI SAMYN
Allemaal hebben we wel al eens gedacht: “ Hoe kan men foto’s zo bewerken als in de
boekjes?” en velen willen dit ook eens wel eens proberen, dat is tot we de prijs van Photoshop
(24.19 Euro/maand) zien.
Velen bedenken zich dan of ze verder willen gaan of niet, want laten we eerlijk zijn, 24 Euro
per maand is wel wat.
Maar gelukkig is er een gratis alternatief voor beginners die eerst willen testen of fotobewerking
wel voor hen is.
Dit alternatief heet Gimp en is een “Open Source” programma, wat betekent dat het volledig
gratis is zonder addertjes onder het gras.
Gimp biedt voor 90% gelijkaardige tools aan als Photoshop CC, het heeft een gelijkaardige
lay-out.
Ik vind Gimp gemakelijker te gebruiken dan Photoshop voor beginners, later bleek Photoshop
even eenvoudig in gebruik te zijn als Gimp.
Eén klein minpuntje aan Gimp is dat de borsteltools (brush tools) minder verfijnd zijn dan in
Photoshop CC, wat uiteindelijk een minder afgewerkt eindeproduct zal opleveren.

CHROME APP LAUNCHER
SALMA MAZID
De App launcher is vergelijkbaar met de startknop van Windows. Je hoeft er maar op te
drukken en je vindt al je Chrome apps terug in de App launcher.

HOE GEBRUIK JE DE APP LAUNCHER?
1. Je kunt je apps verplaatsen door gewoon met je muisknop te
klikken op de app en hem te verslepen.
2. Apps downloaden kan je doen door naar de web store te gaan
en in het zoekvak te typen welke app je gaat downloaden.
3. Het verwijderen van apps doe je door met je rechtermuisknop
te klikken op de app en dan selecteer je verwijderen uit
Chrome.
4. Verwijder de App launcher door met je rechtermuisknop te
klikken op het App launcher icoontje en “Dit programma
losmaken van de taakbalk”.
De app launcher biedt een duidelijk overzicht van al je Chrome apps. Je kan de apps heel snel
verwijderen, verplaatsen en downloaden.

OH H1
BIEKE BAUWENS
Het is spel is gemaakt door Martin Kool. Je kan het spel installeren op je Windows Phone, iOS
of Android systeem. Je kan het spel ook online spelen op http://0hh1.com/. 0h h1 is een gratis
spel zonder advertenties en werkt zonder sociaal netwerk. 0h h1 is een spel met onbeperkte
puzzels in de vorm van 4 x 4, 6 x 6 ,8 x 8 of 10 x 10 vakjes. Het is een logisch spel, mensen
die wiskunde niet leuk vinden zullen dit spel ook niet leuk vinden.

SPELREGELS
Oh h1 is een spel met drie eenvoudige spelregels.
•
•
•

Drie rode tegels of drie blauwe tegels naast elkaar in een rij of kolom zijn niet
toegestaan
Een volledige rij of kolom moet evenveel blauwe tegels hebben als het aantal rode.
Twee rijen of kolommen mogen niet hetzelfde zijn.

PERSOONLIJKE MENING
Ik vind het een leuk spel om eens te spelen, maar ik snap zelf het doel niet echt. Doordat je
altijd hetzelfde moet doen verveelt het je vrij snel. Het is ook een logisch spel, mensen die
wiskunde niet leuk vinden zullen dit ook meestal niet leuk vinden. Het spel begint zeer
makkelijk maar al snel merk je dat het een uitdaging wordt om de puzzels af te werken.

GOOGLE PLAY BOOKS
AMAL IRAOUI
Google Play, voorheen Android market, is de applicatie en website waarmee Apps kunnen
worden geïnstalleerd op mobiele telefoons die draaien op Android. Om apps te kunnen
installeren heb je een Google-account nodig.
Met de applicatie Google Play Books kan je op je Androidtoestel boeken lezen en aanschaffen
op elk moment. Je kunt genieten van het bekijken en uploaden of toevoegen van boeken vanuit
Google Drive.
Om Google Play Books te gebruiken op je Android- telefoon of op je tablet… heb je de gratis
app nodig maar indien je geen Android toestel hebt, kan je boeken lezen via Google. In dat
geval volstaat het dat je browser Javascript ondersteunt of dat je een iPhone, iPod Touch of
iPad in huis hebt. Er is ook een app voor IOS.
De app Google Play Books is een app die je kunt gebruiken om ebooks te lezen en via de Play
Store kun je dus de boeken aanschaffen. Eens je de app stopt, onthoudt de app waar je
gebleven bent en zodra je verder gaat lezen staat de pagina waar je gebleven bent al klaar.
De apps synchroniseren je bibliotheek van e-books met de webversie. De voortgang en
bladwijzers worden netjes bijgehouden en dus kun je zonder problemen beginnen met lezen
via een browser om vervolgens verder te lezen op je iPad en daarna op je Android telefoon.
Als je boeken wilt lezen op een Androidtoestel is het nuttig om Google Play books te gebruiken,
het is handig en nuttig en ook al heb je geen creditcard dan kan je toch meteen met Play Books
aan de gang door je DRM –vrij gekochte e-books allemaal te uploaden.

YUMMLY
SARAH AYACHI
Kook jij ook graag? Dan is Yummly de
perfecte app voor jou.
Met Yummly aan je zijde wordt koken
een pak minder lastig en veel
aangenamer.
Eenmaal jouw profiel gemaakt vraagt
Yummly jou onmiddellijk naar jouw
favorieten en als je bepaalde
allergieën hebt, houdt hij daar ook
rekening mee. Werken met Yummly is
zeer eenvoudig en duidelijk.
Er is een ruime keuze van recepten die je kan uitproberen. Je kan zelfs je lievelingsgerechten
bij je favorieten plaatsen.
Bij elk recept zie je dat Yummly je de hoeveelheid calorieën weergeeft en de tijd die nodig is
om het te maken. Deze toffe app toont je de stappen die je moet volgen.Hij toont je ook de
ingrediënten die je nodig hebt. Wil je weten hoe je gerecht smaakt? Yummly toont het je ook.
Yummly toont je zelfs weetjes over voeding.
Als je een probleem hebt of vast zit, kan je hulp vragen aan de andere Yummly-gebruikers.
Die zullen je graag helpen.
Installeer Yummly nu en ontdek je kooktalenten.
Yummly kan je op je smartphone, computer of tablet installeren.

BOZE VOGELTJES EN EEN STEL VARKENS

ANGRY BIRDS
JOLIEN ONIJN
Red, Blue Jay, Blue Jake, Blue Jim,
Chuck, Bomb, Matilda, Stella en
Bubbles; dat zijn de vogeltjes van
Angry Birds Trilogy. De varkens
stelen hun eieren over de hele
wereld, daarom zijn de vogels zo
boos. Ze verstoppen ze in hun rare
constructies van glas, hout en steen.
De bedoeling van het spel is dat je
de vogels afschiet met een katapult
naar
de
varkens
en
hun
bouwwerken.
Angry birds is zeker een aanrader! Al
moet je wel oppassen om niet
verslaafd te geraken aan dit spel. Wanneer je er eenmaal aan begint wil je steeds verder
geraken. Nieuwe levels, nieuwe vogeltjes en nog veel meer! Het spel is al zo bekend dat er
wereldwijd vele spulletjes van verkocht worden! Knuffelbeertjes, USB-sticks,
gezelschapsspelletjes en zo voort! Ook werden er al vele verschillende versies gemaakt van
dit spel! Zo heb je Angry birds Rio, Angry birds Star Wars, Angry Birds Space,… Ik zou zeggen,
neem die katapult en ga aan de slag!

ICT – 2U. / WEEK
KEUZEVAK
1E JAAR A-STROOM

2E JAAR A-STROOM

3E JAAR ASO

4E JAAR ASO

* POWERPOINT * PREZI * PINTEREST * PICMONKEY *

PICASA * MINDMAPS * FACEBOOK * TWITTER *
KRITISCHE KIJK OP SOCIALE MEDIA * ONEDRIVE *
WORD * GOOGLE * GOOGLE DOCS * GOOGLE MAPS *
MOVIEMAKER * KODU * SCREENCASTS MAKEN *
AUDACITY * PORTABLE APPS * PASWOORDBEHEER *
KEEPASS * GAMES * LINUX * BIG BROTHER * BLOGGER
* SMORE * HARDWARE * HTML * EXPOSURE *
WORDPRESS * ETHIEK * EVERNOTE * CHROME *
FIREFOX * DON’T TRACK US * DUCK DUCK GO *
WEBDESIGN * PROGRAMMEREN * RASPBERRY PI * * *

