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Boek met tekeningen, foto’s en geluid maken op de Ipad

Ik maak een boek
op de Ipad
Aanleiding
Kinderen maken veel gebruik van digitale media.
Ze spelen spelletjes op de Ipad, chatten met hun
vrienden en hebben hun eigen Facebook pagina.
Het lijkt zo dat ze alles al kunnen. Maar dat is niet
zo, ze hebben nog veel te leren in het omgaan met
nieuwe media. Ze moeten leren veilig omgaan met
nieuwe media maar ook wat hun digitale talenten
zijn en leren daar creatief mee om te gaan.

Colofon

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

Dit lesmateriaal maakt deel uit van Het Medialab, een project georganiseerd door Stichting Cultuur Kameleon in samenwerking met
Biblioteka Nashional Kòrsou, Stichting Jong Bonaire, Philipsburg
Jubilee Library, Stimul-it en de LOFO. www.medialabcuracao.com,
www.medialabbonaire.com, www.medialabstmaarten.com.
Redactie en samenstelling Yvonne Willemsen. Eindredactie
Saskia Luckmann Meijer.
Niets, behalve de werkbladen, uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Kameleon.

Doelstelling
Leerlingen leren werken met de Ipad. Zo leren ze
nieuwe digitale technieken kennen. Tevens stimuleert
het hun creatieve schrijven hun creatieve vaardigheden (illustreren) en hun fantasie door het bedenken

van een verhaal. Ze leren de onderdelen van een
boek kennen.
Doelgroep
Groep 7 - 8
Materialen
Ipads met de app Book Creator of Pento erop
tekenpapier, kleurpotloden en scharen, fototoestel,
werkblad en pennen, adapterkabel (om de Ipad van
de leerkracht aan te sluiten op Digibord), een stylus
(tekenpen)
Tijdsduur
3 uur

Werkblad

Ik maak een boek op de ipad
Wat is de titel van je boek?

Welke foto komt er op de voorkant? Zoek in de app
Safari via Google een afbeelding. Vinger op de afbeelding houden. Bewaar afbeelding. Nu staat hij in
de app Foto’s.

Wie zijn de schrijvers?

Zo zet je het in in de klas
1.	Speel met de leerlingen klassikaal de Movietrader widget “zo maak je een boek op de Ipad
met Book Creator” op het digibord. Kijk op
www.medialabcuracao.com bij lesmateriaal.
Hier staan de widgets.

Schrijf hieronder de inhoud: de hoofdstukken.
Hoofdstuk 1 en 3 zoek je foto’s bij. Bij hoofdstuk 2
maak je een tekening.

2.	Leg de opdracht uit.

1 (foto)

3.	Kinderen maken in tweetallen een boekje over
hun (ei) land.
Vertel hen dat ze een boekje moeten maken
over hun eiland, dat gelezen gaat worden door
mensen die het eiland niet kennen.

2 (tekening)
4.	Leg uit waar een boek uit bestaat: voorkant –
titel - auteurs – inhoud – hoofdstukken- tekst en
illustraties.
5.	Eerst moeten ze op het werkblad invullen, wat
ze willen vertellen over hun eiland. Dat kunnen
ze op zoeken op het internet.
6.	Leg de kinderen uit waar ze goed kunnen
zoeken. Leer hen duidelijke opdrachten aan de
zoekmachine te geven. Stimuleer hen om te
zoeken via verschillende zoekmachines: Google
Bing Davindi Duckduckgo, Ixquick of Yandex.

Tips
• Op www.rianvisser.nl staat een handleiding om een
boek te maken met de app Pento. Deze handleiding is
gratis te downloaden
• Typen op de Ipad kun je oefenen met de gratis app
Notities, Pages of Write 2.
• Kennisnet.nl geeft een brochure uit met 86 creatieve
apps. Deze brochure is online te bekijken.
• Op eduapp.nl en tabletportaal.nl kan je educatieve
apps vinden, delen en ontdekken op vakgebied, leeftijd en leergebied.
• Op Ictnieuws.nl worden educatieve apps besproken.

7.	De kinderen vullen het werkblad in.
Deze workshop sluit aan bij de volgende
kerndoelen primair onderwijs:
• Leerlingen leren informatie te verwerven. Ze leren
die informatie gestructureerd weer te geven.
• Ze besteden daarbij aandacht aan beeldende
elementen en kleur.
• De leerlingen leren over kenmerkende aspecten
van de computer/ Ipad

• Het boek: “IPad voor leerkrachten ‘ is gratis te
downloaden in de App store.
• Maak je Ipad “kindvriendelijk”
	1. Houd je wachtwoord van de appstore geheim.
	2. Beveilig de Ipad met een wachtwoord.
	3. Selecteer apps die je ontoegankelijk wilt
maken voor kinderen.
	4. filter internettoegang met Mobicip 5. Scherm sociale netwerken af met Ourpad.

Een tekening kan je op papier maken, uitknippen en
fotograferen. Er zijn speciale pennen om op de Ipad
te tekenen. Tekenen op de Ipad kan je oefenen met
de gratis teken app Doodle.
3 ( foto)

Wat is het einde van je boek?

