
Sprout Pro by HP 

Camera's
• Webcam en naar beneden 

gerichte camera's.
• Gebruik als document scanner, 

grijp objecten.
• Leg portfolio's en works in 

progress vast; geweldig voor 
leren in projecten en 
demonstraties. 

Projector
• Creëert een tweede scherm op de 

Touch Mat.
• Projecteert op elk materiaal,  raak 

gescande items aan een 
manipuleer ze, tweede touch-
screen.

• Verbind computer werk met 
fysieke materialen voor tactiele 
leermogelijkheden. 

Krachtige Windows Computer

• Gebruik als normale computer 
en voeg dan content in die met 
de Sprout gevangen wordt. 

Touch Mat
• 20-punt touch mat en 

projectie scherm.
• Samenwerking, intuïtieve 

interactie, creatief tekenen en 
schetsen.

• Groepswerk, toegankelijk 
voor jonge kinderen, kunst 
projecten. 

3D Scanner
• Leg 3D objecten vast.
• Pas objecten aan, kopiëer ze, 

print in 3D en gebruik in creatieve 
projecten.

• Verbind de digitale wereld met de 
echte.

• 

De optionele 3D Capture Stage kan 
gebruikt worden om het proces 
van 3D scanning te automatiseren, 
voor betere, snellere en 
consistente 3D scans.

Sprout activiteiten voor het klaslokaal

Er zijn vele leeractiviteiten die uniek zijn voor de 
interactieve mogelijkheden van Sprout.  Deze 
activiteiten fungeren als een inspiratiebron voor 
docenten en studenten om te leren omgaan met 
Sprout.
• Capture 2D - Gebruik Sprout’s Capture and Doc 

Scan apps voor hoge-resolutie, full-color 2D 
beelden van een object op de HP Touch Mat.

• Capture 3D – Gebruik Sprout’s 3D Capture app 
voor hoge-resolutie, full-color 3D digitale 
modellen die je kunt manipuleren op elke manier. 

• Mashups & Layouts – Gebruik Sprout’s Create 
app om multi-dimensionale, mixed-media 
compilaties te maken met vaste templates of lege 
pagina's.

• Stop Motion – Gebruik Sprout’s Stop Motion app 
om geanimeerde fysieke objecten te fotograferen,
frame voor frame, om stop motion video's te 
maken.

• Tracing & Stenciling – Gebruik Sprout’s Light 
Stencil app om een afbeelding te scannen en dan 
op de HP Touch Mat als tekenvoorbeeld te 
gebruiken.

• Samenwerking – Met Sprout’s 'remote
collaboration tool', zorgt de HP MyRoom voor 

samenwerken op projecten in real-time, door 
schermen te delen, de touch-mat te delen, en alle 
andere applicaties terwijl je met andere teamleden 
praat. 

• Lessen Ondersteuning – Sprout is een 
geweldige hulp bij het maken van lessen. 
Gebruik de External Display Mixer app om 
materialen te delen, de Touch Mat gebruiken als 
een smartboard, en verbind met een projector 
of groot scherm met Sprout’s HDMI uitgang voor 
het derde scherm.

• Video Opnemen – Gebruik de drie camera's van 
Sprout’s —webcam, document camera en 
hoofdscherm opname mogelijkheden — samen 
met de Video Capture app maakt dit het 
mogelijk om opnamen uit verschillende bronnen 
mogelijk te maken. 

Verander het klaslokaal in een 
meeslepende educatieve ervaring. 
Een revolutie in de manier waarop leerkrachten en 
leerlingen leren, creëren, samenwerken en delen. Sprout 
Pro is een nieuw soort all-in-one computer die studenten in 
staat stelt de wereld om hen heen te maken, te ontwerpen 
en aan te passen. Ontworpen door HP, aangedreven door 
Windows 10 met een 6e generatie Intel® Core ™ i7 
processor, levert Sprout Pro de technologische benodigde 
vermogens om instructies te transformeren, student 
betrokkenheid te verhogen en resultaten te verbeteren.

Samenwerken

Sprout spreekt alle zintuigen van een student aan en biedt op hetzelfde moment ondersteuning 
van zowel samenwerking en persoonlijke verkenning. Omdat alle punten van interactie van de 
Sprout oppervlakten-met inbegrip van de geïntegreerde display en de HP Touch Mat-overweg 
kunnen met meerdere contactmomenten, kan Sprout worden gebruikt door meerdere leerlingen 
tegelijk. Sprout is dé all-in-one computer gebouwd om studenten te helpen samen te werken, 
samen te verkennen, samen problemen op te lossen, en opnieuw uit te vinden samen.

Les Geven

De Sprout biedt de gewenste functionaliteit voor juist die docenten die streven naar data-
gedreven leeruitkomsten door inspiratie en aantrekkelijk lesgeven. Een platform voor 
onderzoek en creativiteit dat elke standaard curriculum content kan verrijken en uitbreiden. 
Sprout kan worden gebruikt als een content-systeem voor werkelijk alles van persoonlijke 
presentaties tot multi-camera media content voor de flipped-classroom. Met z'n unieke 
vermogen om elk 2D of 3D object in een visuele representatie te vormen, kan de Sprout een 
geïntegreerd onderdeel van een gepersonaliseerde ervaring voor wiskundige probleem 
oplossing zijn. Door het samenvoegen van meerdere visuele benaderingen, geluid en een 
hands-on insteek, biedt de Sprout een ideale manier om afwisseling in het lesgeven te bieden.

Leren

De leeromgeving heeft een directe invloed op de resultaten van leerlingen en nieuw onderzoek 
toont aan dat goed ontworpen klaslokalen de voortgang van het leren kunnen stimuleren. Via 
de tactiele interactie mogelijk gemaakt door Sprout, worden studenten in contact gebracht met 
content op een manier die het oplossen van problemen en kritisch denken door gebruik te 
maken van zowel de digitale en fysieke wereld ondersteunt. Sprout laat creativiteit vrij om de 
leerervaring te motiveren, en inspireert zowel studenten en docenten om te verkennen en te 
communiceren op nieuwe manieren.

Sprout's technologie biedt toegang tot een meer robuuste wereld van leren. De huidige 
studenten hebben relevante manieren van denken en werken nodig die hen voorbereiden om 
de uitdagingen van morgen te bouwen. Met Sprout in het centrum van het leren, zullen 
opvoeders worden geholpen om het onderwijs te veranderen en het klaslokaal opnieuw uit te 
vinden.

3D Dremel Idea Builder

When Sprout is combined with 3D printing 
capabilities, like those of the Dremel 3D Idea 

and make are seemingly endless With a fully 
enclosed workspace, it allows to safely and 
reliably build 3D models and projects. With 
easy-to-use software and a pre-installed 
extruder, it allows to start turning the Sprout 
creations into printed models in minutes.

• Draait alle favoriete Windows 
applicaties. 

• Werk aan computer 
vaardigheden, verbind 
creatieve Sprout content met 
apps als Adobe Creative Suit, 
Powerpoint, etc. 



EducationEducation

HP Calculators

HP Prime Wireless Math 
Classroom—verander  
STEM-based leren

Ontdek het HP Prime Wireless Math Classroom, een 
uitgebreid ecosysteem van hulpmiddelen die docenten in 
staat stelt en leerlingen stimuleert  door STEM-based leren 
via draadloze "één-naar-velen" onderwijs en klassikale 
samenwerking.

HP Prime Wireless Kit

Verbeter de interactie in de klas met de HP Prime Wireless Kit, die docenten in staat 
stelt om draadloos content tussen hun PC en tot 60 Grafische Rekenmachines tegelijk 
te verzenden.

•  Verzend en verzamel data van leerlingen

•  Monitor en projecteer een scherm naar digibord

• Beoordeel leerlingen met polls en quiz

• Creëer en deel examenmode 

HP Prime Grafische Rekenmachine

Ervaar wiskunde in het tijdperk van touch met de HP Prime Grafische Rekenmachine, een 
slanke full-color, multi-touch rekenmachine die touchscreen of een toetsenbord interactie 
biedt, eenvoudige integratie van meerdere wiskundige voorstellingen, quick formatieve 
toetsing levert, en een lange levensduur heeft door lithium ion oplaadbare batterij.

•  Met meer dan 2300 ingebouwde functies

•  Goedgekeurd door CvTE voor Centraal Examen

• Supersnel door moderne processor en groot geheugen

•  Ingebouwde help-functies 

HP Prime Mobile App

Geef leerlingen de kans op hun tablet of smartphone te lerenmet de HP Prime Mobile App. 

Maak gebruik van dezelfde vertrouwde layout en dezelfde functies als op de rekenmachine.

•  Compatible met Windows 8.1 en 10, Android, en iOS

•  In-app, just-in-time, context-sensitive hulp

•  Honderden wiskundige probleemoplossende functies en commando's 

•  Perfect voor Voortgezet en Hoger Onderwijs 

Voor meer informatie over de HP 
Prime, ga naar www.hp-prime.nl




