Tagxedo
Doel

Informatie overbrengen

Korte beschrijving

Tool waarmee je een woordwolk kunt maken.

Leerfase

Voorbereiding, conceptualiseren, verwerking

Didactiek

• Als voorbereiding op een les of bijeenkomst
• Tijdens de les theorie op visuele wijze overbrengen
• Deelnemers de belangrijkste inhoud laten verwerken in een
woordwolk

Soort werkvorm

Docentgecentreerd / werkopdracht

Website

http://www.tagxedo.com/

Materiaal

Docent en/of student: computer met internet

Voorbereidingstijd

15 min.

Uitvoeringstijd

5 min.

Aantal studenten

Onbeperkt aantal studenten

Moeilijkheidsgraad

Eenvoudig

Talenten

Visueel Ruimtelijk, Verbaal Linguïstisch, Logisch Mathematisch

Taal

Engels

Gebruik

Gratis

Voorbeeld:
Een woordwolk bij de start van het thema onderwijs en
ICT. Belangrijke woorden die bij dit thema aansluiten
zijn samengevoegd in Tagxedo en er is ook een
passende vorm gebruikt om het onderwerp kracht bij
te zetten.

Uitleg:
•
Ga naar http://www.tagxedo.com/, je kunt hier meteen aan de slag, want je hebt geen
account nodig voor Tagxedo.
•
Op de website kun je een document met manieren om Tagxedo te gebruiken
downloaden (Learn) of inspiratie opdoen met voorbeelden van woordwolken in de
gallerij (Gallery).
Ook biedt Tagxedo de mogelijkheid om verschillende producten te bestellen waar een
woordwolk op gedrukt staat (Shop).
Wil je direct aan de slag met het creëren van jouw woordwolk, klik
dan op ‘Create’.
•
Voor het goed werken van Tagxedo moet Microsof Silverlight geïnstalleerd zijn. Het
kan zijn dat jouw browser niet geschikt is voor Tagxedo. Een tip is dan om gebruik te
maken van een andere browser, Internet Explorer en Firefox blijken vaak het beste te
werken.
•
De Tagxedo Creator opent zich direct met een voorbeeld op je scherm. Om
gebruik te maken van eigen woorden klik je op load… In het menu wat zich
dan opent kun je een document uploaden (alleen ‘tekst files’), een webpagina kiezen of
tekst invoegen.

Van alle woorden in het document, op de webpagina of in het tekstvak maakt Tagxedo
een woordwolk als je op ‘Submit’ klikt. Woorden die vaker voorkomen worden groter
weergegeven, waardoor het een mooi overzicht biedt.
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Vervolgens kun je het uiterlijk van de woordwolk aanpassen.
Met de opties onder ‘Respins’ kun je onder andere kiezen voor
wijzigingen in kleur, thema, lettertype. Klik een aantal keer op de
opties om te zien wat er veranderd en stop wanneer je tevreden
bent. Als een bepaald thema, lettertype of tekstrichting je bevalt,
kun je deze vastzetten door op het slotje te klikken.
Middels het driehoekje naast deze opties, open je een menu
waarin een overzicht staat van de opties. Zo kun je er eenvoudig een selecteren.
Het bijzondere aan de tool Tagxedo is de mogelijkheid om de woordwolk in een
bepaalde vorm te gieten, zodat deze bijvoorbeeld beter aansluit bij het onderwerp. Dit
doe je met de optie ‘shape’. Klik op het driehoekje om het menu te
openen en kies een vorm die je aanspreekt. Door op het woordje
‘shape’ zelf te klikken kun je de achtergrond van de woordwolk donker of licht maken.
Met de donkere variant is de vorm die je hebt gekozen vaak duidelijker zichtbaar.
Heb je wijzigingen aangebracht die je niet bevallen, of kom je er na het ontwerpen
achter dat de eerste versie toch het beste was? Dan kun je het menu
onder ‘history’ openen, hier vind je alle versies van je woordwolk terug.
Onder ‘Word | Layout Options’ vind je een uitgebreid
menu waar je aanpassingen kunt doen in de lay-out en
een handige optie om bepaalde woorden te verwijderen. Dit vind je onder het tabblad
‘Skip’, je kunt hier klikken op de woorden die je wilt verwijderen uit de woordwolk. Deze
kleuren dan geel en krijgen de tag ‘skip’ in plaats van ‘keep’, klik vervolgens op ‘accept’
om je keuzes op te slaan.
De woordwolk kun je op een groter scherm bekijken via de optie ‘FullScreen’ rechts
onderin.

Woordwolk delen en gebruiken
•
Wanneer je tevreden bent over je woordwolk, kun je deze
eenvoudig delen op Twitter of Facebook middels de knoppen
links onderin.
•
Om je woordwolk te kunnen gebruiken in bijvoorbeeld een les of
training, is het handig om deze als afbeelding op te slaan. Dit doe je via het menu
‘Save | Share’, onder het tabblad ‘image’ vind je de opties om op te slaan. Je kunt
kiezen voor het bestandstype ‘jpg’ of ‘png’ en de kwaliteit en grootte van het bestand
bepalen door te kiezen voor een aantal mexapixel.
•
Een andere tip om je woordwolk als afbeelding op te slaan, is om gebruik te maken van
het knipprogramma dat op Windows apparaten beschikbaar is. Je kunt deze vinden
door in het windows menu van je laptop of computer te zoeken op ‘knipprogramma’.

Meer uitleg:
•
Meer informatie en uitleg over de tool Tagxedo vind je op
https://maken.wikiwijs.nl/53454/Tagxedo#!page-928641

