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makkelijken is elk Íilmple voorzien van
tags waarop gezocht kan worden. U
kunt zoeken op alle concepten maar ook
op onderwerpen. Na het invoeren van
een tag geeft de beeldbank alle gevonden filmpjes met die tag weer.

De

filmpjes op LemonTube

De filmpjes in de database zijn grofweg

te verdelen over de volgende categorieën: instructie, context en verdieping.
De instructiefilmpjes zijn goed te gebruiken als aanvulling op de persoonlijke uitleg. Het maakt de teksten uit het boek
visueel. De filmpjes zijn ook geschikt om
in de ELO op te nemen, zodat leerlingen hier thuis gebruik van kunnen maken.

In het nieuwe examenprogramma is
context nog belangrijker geworden.
Youtube is een bijna onuitputtelijke bron
van context. Het brengt de actualiteit in
het klaslokaal en kan gebruikt worden
als introductie van een onderwerp of
een toepassing van een economisch begrip. Het zoeken hiernaar op YouTube
zelf is lastig omdat de zoektermen niet
specifiek genoeg zijn en de filmpjes een
wisselende kwaliteit hebben. LemonTube ondervangt deze problemen.
Verdieping van de lesstof is ook prima
mogelijk. Dit zijn de wat langere filmpjes
waar leerlingen meer te weten komen
over de achtergrond van een economische theorie of begrip.
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Wat is LemonTube?

I emonTube is een makkelijk doorI zoekbare beeldbank met filmpjes,
Ltv-uitzendinqen en berichten uit de
actualiteit voor d-e vakken economie en
M&O. De beeldbank bevat al meer dan
150 door economiedocenten verza-

melde filmpjes voor gebruik in de klas
en groeit nog iedere week. Bij alle filmpjes staan handvatten voor toepassing
in uw lessen. De filmpjes komen niet alleen van YouTube, maar ook van Uitzending Cemist RTL Z enzovoort. Om het
zoeken naar het juiste filmpje te verge-

LemonTube is CRATIS voor iedereen die
15 filmples per jaar aanlevert die nog
niet in de beeldbank zijn opgenomen.
Wanneer u geen filmpjes wilt aanleveren/ maar wel gebruik wilt maken van
de beeldbank betaalt u d7,95 per jaar.
Een ander optie is het sectieabonnement deze kost €35, - per jaar. De hele
maand oktober kunt u een kijkje nemen.
De loginnaam is: 'VECON201 1' en het

wachtwoord luidt:'Pensioen'.

