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evastijnman
Notitie
Boekjes stapelenpoppetjes bewegen een beetjespreekwolkjes verkleuren

evastijnman
Notitie
beweging om de wereldbol heen

evastijnman
Notitie
de hoofdkoppen onderverdeeld in de verschillende kleuren. Totaal onderwijs is rood. Onze visie is blauw. ect.

evastijnman
Notitie
tekst uitklappen

evastijnman
Notitie
al scrollend naar beneden telt hij op tot een 9,763 (getallen achter de komma voor maatwerk)

evastijnman
Notitie
tekst kun je weer inklappen hier

evastijnman
Notitie
Metronoom staat voor het zelf aangeven van eigen ritme en snelheid.

evastijnman
Notitie
Poppetje springt en er komen 3 sterretjes te staan. Kwaliteit voor verschillende onderdelen.

evastijnman
Notitie
De leraar links verandert van kleur en patroon om de student verschillende competenties aan te leren

evastijnman
Notitie
De student maakt kennis met alle kleuren en patronen in haar onderwijs.

evastijnman
Notitie
Bord knippert heen en weer en de lichtjes bovenop ook

evastijnman
Notitie
De twee vensters zijn clickable zodat de ene voor de ander komt te staat. daarnaast verandert de muisknop van patroontjes

evastijnman
Notitie
De regio krimpt steeds kleiner. (wat is de regio precies?)

evastijnman
Notitie
Sterretjes bouwen langzaam op met scrollen tot een 4,....?

evastijnman
Notitie
Met naar beneden scrollen rolt de verfroller steeds meer patronen en kleuren in zijn strook

evastijnman
Notitie
Beweging in de poppetjes en kleur verandering. De wereldbol kunnen we langzaam wat vergroten.Misschien wel leuk om hier nog soort eind zinnetje neer te zetten?


