Ons kan seker aanneem dat jy sal saamstem dat WhatsApp ‘n
baie oulike platform is.
Maar het jy geweet dat jy ook hulp kan kry met jou Wiskunde huiswerk
op WhatsApp? Selfs nog meer – jy kan video-memorandums van jou
eie en unieke vrae op jou selfoon sien! (miskien selfs op Blackberry)
Hoe werk dit?
Jy neem ‘n foto van jou vraag met jou selfoon, en “share” dit op die groep waaraan jy
behoort, en dan sal die MATHmechanic daardie vraag vir jou beantwoord met ‘n videoverduideliking...só maklik en eenvoudig as dit!!
Hierdie platform op WhatsApp noem ons BackChat, want ons wil hê jy en die ander
lede van die groep moet met mekaar gesels oor die vrae en die antwoorde. Om aan
BackChat te behoort is gratis.
As jy egter die video-verduidelikings wil hê, is daar een van twee opsies wat jy moet
uitoefen:
1) As jy net toegang wil hê tot die databasis van vrae wat alreeds
gevra is (en in die toekoms nog gevra gaan word), dan
kos dit R25 per maand.
2) As jy ook jou eie vrae wil vra, dan sluit jy aan by die
etutor-fasiliteit, sodat jy ‘n foto van jou eie vraag kan
oplaai, en sodat jy ‘n video-memorandum daarvoor kan
ontvang, en dit kos R50 per maand.
Ons bied ook ‘n opsie aan waarmee jy aanlyn-vraestelle by ons kan kry
om te skryf, wat ideaal is vir toets- en eksamen hersiening, maar ook
sommer om net te toets of jy op datum is met alles wat jy van ‘n
afdeling van die werk moet verstaan. Jy kry ook video-memorandums
vir elke vraag in die toets, sodat jy kan sien wat jy dalk verkeerd gehad
het. Hierdie fasiliteit staan bekend as TestMe, en kos R40 per week.

As jy die videos op jou Android selfoon of tablet wil sien, sal jy moet gebruik
maak van die MATHmechanic App (kry dit op die Playstore – search vir
“math mechanic”), en dit sal jou R15 per maand kos, wat jy sommer met ‘n
SMS kan betaal.
As jy belangstel in enige van hierdie opsies, vra vir jou ouers om vir ons ‘n SMS te stuur
na 078 294 1294 met die woorde “SAMI en jou Naam & Van” en dan sal ons hulle bel
en alles mooi verduidelik, asook hoe om te begin.

