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In het onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord, ookwel Digibord of 
Smartboard genoemd. Geluid speelt hierbij ook een rol. De leerkracht kan de microfoon koppelen aan 
het schoolbord zodat de leerling met solo-apparatuur de afgespeelde geluiden beter kan verstaan.

Het digitale schoolbord is meestal aangesloten op de hoofdtelefoon uitgang van de laptop. Om het 
geluid hoorbaar te maken via de solo-apparatuur én via de speakers van het schoolbord (voor de 
goedhorende leerlingen), is het gebruik van een splitter nodig. Hieronder staat beschreven hoe u dit 
aansluit.

Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)

 De splitter is alleen nodig als het digibord met een jackplug aangesloten is op de PC. Als het 
digibord op de USB-poort van de PC aangesloten is, wijzig dan de software instelling van 
het digibord waardoor ook de hoofdtelefoon uitgang actief wordt. De ICT-er op uw school 
moet dit verzorgen, eventueel in overleg met schoolbordleverancier. U hoeft dan geen 
splitter te gebruiken!

 Het nadeel van het gebruik van de splitter is dat de leerkracht niet hoorbaar is omdat de 
microfoon aan de PC gekoppeld is. 
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De Roger Multimedia Hub zorgt ervoor dat zowel het audiosignaal van het digitale schoolbord als de 
stem van de leerkracht door de leerling met solo-aparatuur gehoord wordt. Zonder dat de leerkracht 
beperkt wordt in de bewegingsvrijheid.

De Roger Multimedia Hub wordt inplaats van de Roger Touchscreen Mic aangesloten op het digitale 
schoolbord. Vervolgens wordt deze draadloos verbonden met de Roger Touchscreen Mic. Hieronder staat 
beschreven hoe u dit aansluit.

Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)

Roger Multimedia Hub verbinden 
met digitaal schoolbord
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Max. 10cm

Connect functie Roger Touchscreen Mic

1) Swipe het scherm tot het pictogram Connect          zichtbaar is

2) Houd de Touchscreen Mic binnen 10cm van de Multimedia Hub en druk op Connect 

De Roger Touchscreen Mic heeft nu een draadloze verbinding met de Roger Multimedia Hub 
waardoor de leerkracht vrij rond kan blijven lopen.
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