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Instructieformulier
QR-code herinneringsplaatje
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QR-code herinneringsplaatje
In het Boomfeestdag-Rotary DIstrict 1610 lespakket zit een QR-code herinneringsplaatje
van 10 x 10 cm. Het is aan te raden om het plaatje op een paaltje met montagekit vast te
kitten. Maak wel eerst alles vetvrĳ voordat het plaatje wordt bevestigd.
Het QR-code herinneringsplaatje maakt het mogelĳk om de Schoolboom ook ‘digitaal’ te
planten. Door het plaatsen van het plaatje bĳ de boom en het koppelen van de QR-code aan
de boom krĳg je door het scannen van de QR-code een tĳdlĳn te zien. Het is mogelĳk om deze
tĳdlĳn te vullen met foto’s, filmpjes, verhalen, liedjes en nog veel meer. Bĳ het aanmelden zal er
een basistekst met foto worden getoond, maar hoe actiever de kinderen beeld en geluid insturen,
hoe completer de tĳdlĳn wordt!
Het QR-code plaatje aan de Schoolboom koppelen.
Stap 1
Noteer de coördinaten van de locatie van de boom (bĳvoorbeeld: 51.56012, 5.07304). Dit kan met een GPS,
maar ook eenvoudig via: www.javawa.nl/coords.html. Op deze website kan je een marker op de
locatie van de boom zetten. De coördinaten worden boven de kaart in onderstaande balk zichtbaar:

Stap 2
Als je de juiste coördinaten hebt genoteerd kan je deze doorsturen naar info@boomfeestdag.nl.
Vermeld en voeg daarbĳ het volgende:
• Naam school + klas
• Adres plantlocatie/ school
• Datum van planten
• Leuke foto(‘s) van de kinderen die de boom planten
Stap 3
Zodra het QR-code plaatje inclusief de tĳdlĳn aan de boom is gekoppeld sturen we een bevestiging terug met
daarin een link naar de tĳdlĳn.
Vanaf dan kan je de boom op ieder moment volgen door het scannen van
de QR-code of via de QR-Bomenpagina van de Boomfeestdag:
www.boomfeestdag.nl/qr-bomenpagina.
Als je meer aan de tĳdlĳn wil toevoegen kan dat door foto’s, video’s of verhalen
in te sturen naar info@boomfeestdag.nl. Vermeld daarbĳ dan
wel om welke tĳdlĳn het gaat.
Voor vragen kun je mailen naar
info@boomfeestdag.nl.
of bellen met 013-707 4850.
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