
Het is interessant voor de lesgever, maar 
ook voor de leerlingen [...] die alles heel 
makkelijk
leren en oppakken […] We zien hoe kinderen 
het scherm gebruiken, en ik vraag me af 
waarom ik als volwassene het niet even goed 
zou kunnen. Het is echt een groot gemak!

WLADEK SOWINSKY
Voorzitter van de Club Informatique La Rochette

G  E  T  U  I  G  E  N  I  S  S  E  N

DE VOORDELEN VAN HET INTERACTIEF SCHERM 
EASYPITCH VOOR DOCENTEN INFORMATICA

Weg met de videoprojector! Leve het interactief scherm Easypitch!

De informaticaclub van La Rochette schaft zich, omwille van de passie voor informatica en al wat digitaal en technologisch 
is, een groot interactief scherm Easypitch aan, om zo goed mogelijk les te kunnen geven. Gezien de videoprojector eerder 
een statisch instrument is waarbij de leerlingen haast niet betrokken worden, wilde de voorzitter van de Informaticaclub 
graag meer interactieve lessen organiseren in het kader van de informatica, het coderen en al wat te maken heeft met 
multimedia. Hier werd duidelijk dat een hoogtechnologisch instrument met UHD-weergave en mogelijkheid tot interactie 
nodig was om een vleugje moderniteit en efficiëntie in het klaslokaal te brengen.

Easypitch biedt de gebruiker hoogstaande technische prestaties en gebruiksvriendelijkheid. We kijken terug op de ervaring met het 
gebruik van het interactief scherm door de gemeenschap van lesgevers en leerlingen. Dit doen we aan de hand van de getuigenis 
van de voorzitter van de Club Informatique de la Rochette, Mr. Wladek SOWINSKY.

Aldus de burgemeester van La Rochette, Mr. Pierre YVROUD, die de Club informatique steunde in 
dit project voor de integratie van de nieuwe digitale technologieën in de manier van lesgeven. Hij 
gaf enthousiast te kennen hoe tevreden hij is met het resultaat van het project, ter gelegenheid 
van zijn bezoek aan de klas uitgerust met touchscreen Easypitch 86’’.

DE BEHOEFTEN

• Kunnen beschikken over 
een dynamische weergave 
met heel hoge definitie

• Kunnen beschikken over 
een hoogperformant 
materiaal, schrijven en 
wissen zonder krijt

• Verklarende schetsen 
tekenen

• Het aanleren bevorderen

• De aandacht van de 
leerlingen hoog houden

Dit heet vooruitgang! Deze nieuwe technologieën zijn 
buitengewoon en moeten volgens mij gewoon ingevoerd 
worden. Ik heb een les van de leerlingen CM2 bijgewoond.  
Wat een wereld van verandering voor hen, ze zijn
superenthousiast!

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

Voor we een interactief scherm Easypitch hadden, beschikten we over een klassieke 
videoprojector, maar de keuze van een scherm leek ons om meerdere redenen een 
interessant. In de eerste plaats spreken we van UHD, of een scherm met Ultrahoge 
Definitie. Deze resolutie is veel aangenamer voor de leerlingen die op het scherm 
kunnen zien wat de lesgever aan het bord uitlegt

‘‘ ‘‘



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Ik koos voor Easypitch omwille van de technische 
aspecten en kwaliteit van het scherm.
Het is het scherm dat het beste inspeelt op mijn 
behoeften

‘‘ ‘‘

Dit verlangen om de technieken van lesgeven digitaler en moderner te maken is voor elk 
van ons een positieve zaak. De lesgevers beschikken over een drager die hun lessen veel 
dynamischer maakt, terwijl de leerlingen meer actief betrokken zijn bij de les. De gemeenschap 
stelde vast dat de leerlingen de informaticatechnieken met meer plezier opnamen dankzij dit 
reuzenscherm. « Ze gaan niet alleen om met informatica, ze beheersen de informatie 
en informatica samen », aldus Mr. SOWINSKY

Het gebruik van het touchscreen Easypitch is dusdanig intuïtief dat we de lesgevers niks 
hoefden uit te leggen. Uiteraard hebben de leerlingen gebruik gemaakt van het scherm en zijn 
ze op die manier deel gaan uitmaken van deze interactieve oplossing. Ze gaan tegelijk om met 
informatica en informatie.

Het personeel, de lesgevers en leerlingen van de informaticaclub hoeven verder niet overtuigd te worden. De 
kwaliteit van het interactief scherm spreekt voor zich. De functies, toegankelijkheid en prestaties spelen volledig in 
op de behoeften van alle gebruikers en zorgen voor een aangename gebruikservaring.

DE VOORDELEN

• Gebruiksvriendelijk scherm

• Aangenamer weergave

• Leukere en aantrekkelijker 
lessen 

• Mogelijkheid om 
pictogrammen te tekenen 
met behulp van de 
software van het scherm

• Optimale werktijden

• Mogelijkheid om in een 
handomdraai te wissen

DE T ROEVEN
VAN HE T SCH ERM

E ASY PI TCH

• Touchscreen met 32 
contactpunten om 
het werken met meer 
deelnemers te bevorderen

• Grote interactieve UHD-
weergave voor een betere 
zichtbaarheid aan de hele 
klas

• Interactieve intuïtieve 
software inbegrepen, om 
aantekeningen te maken, 
bestanden te wijzigen en te 
bewaren

• Geïntegreerd WiFi-
toegangspunt om meer 
draadloze toestellen te 
verbinden

OVER DE CLUB VAN LA ROCHETTE

De gemeenschap van de Club informatique La Rochette, opgericht in 1985 en gevestigd tussen de Seine en de 
Marne (77), verzorgt al bijna dertig jaar lang initiatielessen informatica en lessen om de vaardigheden van groot en 
klein te verfijnen. De Informaticaclub van La Rochette streefde ernaar de leerlingen in te wijden in de wereld van 
de technologieën en de informatica, en later ook het internet. Het achterliggende idee is dat er geen leeftijdsgrens 
is om te leren. Daarom verwelkomt de club zowel kinderen als tieners, volwassenen en gemotiveerde senioren.

We zien hoe kinderen het scherm gebruiken, en ik vraag me 
af waarom ik als volwassene het niet even goed zou kunnen. 
Het is echt een groot gemak

‘‘ ‘‘


