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DIGITALE CO-TEACHER OP MAAT VAN ELKE LEERLING
Beste SAM-sympathisanten, we zijn verheugd om jullie de derde
SAM-nieuwsbrief te brengen.
Ondanks de tweede COVID-golf, hebben we grote stappen gezet.
SAM2020-project zit in zijn eindfase: de piloottesten zijn succesvol
afgerond en op 9 november komt IMEC naar het MAI om SAM aan
het werk te zien en te filmen in de klasomgeving.
SAM is ondertussen ook beschikbaar op alle toestellen: Android, iOS,
Chromebook, Windows, MacOS en Linux worden ondersteund.
Zorg goed voor elkaar, blijf gezond, houd afstand of blijf thuis...
Het SAM-team

ANDROID & IOS
OOK THUIS IS SAM DE DIGITALE CO-TEACHER
In de vorige nieuwsbrief konden we jullie de geboorte
van SAM LIGHT op Android-smartphone aankondigen.
Vandaag kunnen we jullie vertellen dat SAM LIGHT
eveneens beschikbaar is op iPhone en iPad.
Zo kunnen we nu 100% van de leerlingen die een
smartphone hebben digitaal ondersteunen bij het thuis
uitvoeren en inoefenen van taken.

SAM MODULES
SAM bestaat momenteel uit 3 modules:
•
•
•

LESSEN
VRIJ OEFENEN
TEKST-NAAR-SPRAAK

Enkel de modules ‘VRIJ OEFENEN’ en ‘TEKST-NAARSPRAAK’ zijn beschikbaar in de SAM LIGHT-versie.
De module ‘LESSEN’ is momenteel beschikbaar op
Android Tablet en via Android Emulator op
pc/laptop. In het eerste kwartaal van 2021 zal deze
module ook beschikbaar worden op iPad.

We hebben allemaal
mensen nodig die ons
feedback geven. Zo
kunnen
wij
ons
verbeteren.

- Bill Gates

IEDEREEN SAM
DE DIGITALE CO-TEACHER VOOR IEDEREEN BESCHIKBAAR
SAM is nu voor iedereen gratis toegankelijk. De module ‘VRIJ OEFENEN’ kan worden opgestart zonder
gebruiker en wachtwoord door op de toets ‘demo stappenplannen’ te klikken. Ook de module ‘Tekst-NaarSpraak’ is beschikbaar voor iedereen en het is mogelijk om de stappenplannen te bewaren in pdf-formaat
of uit te printen. Handig als je eerst naar de winkel moet gaan voor het aankopen van jouw ingrediënten bij
een stappenplan voor een recept. Of misschien heb je wel geen internetverbinding op de plaats waar je het
stappenplan moet uitvoeren en kan je op voorhand de pdf op jouw smartphone/tablet zetten.
Het SAM-team zal zorgen voor een permanente toevoeging van stappenplannen. Alle tips en suggesties
voor het verbeteren en aanmaken van stappenplannen vanuit de SAM-gemeenschap zijn steeds welkom.

b

SAM ROADMAP 2021-2022
GEWELDIGE ZAKEN WORDEN NOOIT DOOR ÉÉN PERSOON GEDAAN. ZE WORDEN
GEDAAN DOOR EEN TEAM VAN MENSEN. - STEVE JOBS
Bovenaan vind je de SAM-roadmap voor de komende 2 jaar. Afhankelijk van de beschikbare fondsen kan het zijn
dat sommige mijlpalen naar voor of naar achter worden verschoven. We houden jullie op de hoogte in de
volgende nieuwsbrief.
De twee eerste mijlpalen gaan er zeker komen:
•
•

QR-code: hierdoor wordt het mogelijk om na het scannen van een QR-code een stappenplan of deel van
een stappenplan op te starten. Ideaal om te gebruiken ter ondersteuning van Duaal Leren.
‘LESSEN’ module op iPad: hierdoor kunnen ook de scholen die geen Android-toestellen ter beschikking
hebben SAM gebruiken als digitale co-teacher op iPad tijdens de lessen.

SAM (mysam) downloaden:

SAM (mysam) is beschikbaar in de Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=be.rvesolutions.sam2
SAM (mysam) is beschikbaar in de Apple App Store:
https://apps.apple.com/be/app/mysam/id1531449511

Tot volgende nieuwsbrief,
Het SAM-team

