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MIRO

Miro is een collaboratieve tool waarmee je gelijktijdig met 
verschillende mensen kan werken op één online canvas.  
Je kan knippen, plakken, schrijven, tekenen…

Voorbereiding

Surf naar de Miro-link en vul het wachtwoord in dat je beide via info@amai.vlaanderen 

hebt gekregen. Zorg dat er evenveel werk-borden klaarstaan als dat je groepjes hebt.

Functies

ENKELE BELANGRIJKE FUNCTIES IN DE TAAKBALK

•  Met het cursor-icoontje in je functiebalk kan je kiezen of je enkel 

over het bord navigeert of aanpassingen doet. Is het pijltje zwart, 

dan krijg je een handje te zien waarmee je het bord kan vastnemen 

en verslepen. Wil je aanpassingen doen? Klik dan 1 keer op de cursor 

zodat die blauw ziet. Nu kan je zelf werken op het bord.

•  Via het T-icoontje kan je tekst toevoegen op het bord. Klik op het 

icoontje en daarna op het bord. Er verschijnt een tekstveld waarin 

je kan typen. Bovenaan dat tekstveld krijg je functies om de lay-out 

van je tekst eenvoudig aan te passen.

•  Via de sticky note kan je een post-it (in kleur naar keuze) plakken. 

Je post-it is een tekstvak waarop je kan schrijven (dubbelklik 

hiervoor).
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•  Via het vierkantje kan je verschillende vormen kiezen, waar je ook 

meteen tekst op kan ingeven.

•  Via het pijltje kan je verschillende tekstvakken met elkaar 

verbinden, of pijlen trekken. Handig: als je nadien je post-its of 

tekstvakken verschuift, verschuiven de pijltjes ook mee! 

• Via de pen kan je vrij tekenen op het bord.

• Met het tekstballonnetje kan je comments achterlaten.

Extra functies

CURSORS DEELNEMERS VERBERGEN

Zit je met veel deelnemers op hetzelfde bord? Dan zal je 

ieders pijltje kunnen volgen. Te druk? Dan kan je de pijltjes 

voor jezelf onzichtbaar maken door bovenaan langs de 

deelnemers op het halve pijltje te klikken.

NAVIGEREN OVER HET BORD

Rechts onderaan je scherm heb je een navigatiemodus. Om die te zien, beweeg je met 

je muis over het %-teken. 

•  Het kaart-icoontje: Je krijgt nu een klein kaartje te zien met het 

overzicht van de elementen op het bord. Hiermee kan je navigeren. 

• Pijltjes: klik hierop als je alle inhoud op het kaartje wilt zien.
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MIRO-HELPFUNCTIE

Miro heeft een uitgebreide bibliotheek met informatiepagina’s en filmpjes over hoe je in 

Miro kan werken. 

Neem zeker eens een kijkje bij ‘Getting started’ en ‘Tutorials’.  
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De tutorial ‘5 key features’ neemt je in enkele minuten mee in de basisfuncties van Miro.

Exporteren

Een export nemen kan links bovenaan je Mirobord via het pijltje. 

Kies in welk formaat je de export wil maken en selecteer je bereik. Best maak je 

meerdere exports om de input leesbaar te houden.


