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Met de app Popplet kan je mindmaps maken.  

Stap 1:Start Popplet 

Tik op de app  
om de app “popplet” te starten. 

 

Stap 2: Open een nieuwe Popplet 

Tik op ‘Make new popplet’ 

 

  

Stap 3: Geef je Popplet een naam 

 

 Vul de titel van je werk in en 
je naam. 
 
 
 

 Kies een kleur voor je 
Popplet. 
 

 Tik op ‘make it so’ 

 

Stap 4: Tik de titel van je mindmap in de eerste popple 

Zo ziet je scherm eruit. 
In het midden staat een vakje, dit 
noemen we onze eerste popple. 
 
Tik op de lege popple.  
 
Tik op de letter T en typ de titel 
van je popplet (mindmap). 
Bij de titel kan je ook een foto 
voegen.  
Voor een foto tik je op de knop 
met het ‘berglandschap’.  
Je kan een foto maken en 
meteen invoegen(use, done). 
Je kan ook een foto kiezen uit je 
album. 
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Stap 5: Vul je mindmap aan met nieuwe popples 

Tik op een van de linkers (grijze bolletjes) 
om een nieuwe popple te maken en meteen 
aan de juiste popple te linken. 
 
Tik op de knop “kleur kiezen” en kies een 
kleur. 
 
Tik op de knop “tekst typen” en typ tekst. Je 
kan de tekst uitlijnen en de grootte 
aanpassen. 
 
Tik op de knop “tekening maken”. 
Kies een kleur en teken. Kies een nieuwe 
kleur en teken verder. 
 
Tik op de knop foto om een foto in te 
voegen. 
Je kan een foto maken en meteen 
invoegen(use, done). 
Je kan ook een foto kiezen uit je album. 
 
Sleep op de hoekpijlen om de popple groter 
of kleiner te maken. 
 
Tik op het kruisje om een popple te 
verwijderen. 
 

 

 

 

Stap 6: Ook handig 

Als je Popplet erg groot wordt, tik je op “view 
all” om de hele popplet  op je scherm te zien. 

 

 

Tik op de verbindingslijn en dan op het 
kruisje om een verbinding te verwijderen. 
 
 
 
 
Je kan meerdere popples groeperen om 
ze samen te kunnen te verschuiven. 
Tik op het wieltje en kies ‘ multi-select 
popples’. Wanneer je nu met 2 vingers 
tegelijk op enkele popples tikt groeperen ze 
en kan je ze samen verschuiven. 
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Stap 7: Stuur de Popple naar het e-mailadres van de klas 

 
Tik rechtsboven op 
export en tik op  
‘email jpeg’. 
 
 
 
 
 
 
 
Typ het e-mailadres, 
typ het onderwerp, 
tik op stuur.  
 
De popplet is nu naar 
het e-mailadres van de 
klas verstuurd. 
 
Je kan de popplet 
bekijken, afdrukken, 
toelichten …. maar niet 
meer aanpassen! 

 

 

 

stuur 


