Nu de foto’s in de clipkaart geplaatst zijn gaan we er
filmpjes in zetten (eerst de filmpjes en daarna de foto’s kan
natuurlijk ook, en naderhand kunnen foto’s en filmpjes ook
weer verwijderd of vervangen worden).

onder het kopje ‘Presentatiepagina’ de
link kopiëren en op een nieuwe webpagina plakken en openen. Deze link
kun je ook delen met anderen!

Spannende videoquizzen die iedereen kan maken op
basis van YouTube films of eigen online video materiaal.
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Testen
Als de clipkaart klaar is, is het handig
om ‘m een keer door een vriend of
bekende te laten spelen en kijken of
alles goed overkomt. Mocht je daarna
nog dingen willen veranderen, doe je
dat met het potloodicoontje. Het mooie
van Movietrader is dat het helemaal
niet moeilijk is.

De lol van Movietrader
In deze manual laten we zien hoe je een clipkaart (1)
maakt. De clipkaart heeft een door jou gekozen thema
en bevat een aantal filmpjes. Dat kunnen zelf gemaakte
filmpjes zijn, maar ook bijvoorbeeld filmpjes van YouTube.
Degene die straks naar jouw clipkaart gaat kijken ziet al die
filmpjes, met een plaatje en de titel, staan en kiest welke
hij/zij (vanaf nu zeg ik gewoon hij...) wil zien. Op bepaalde
momenten pauzeert de Movietrader-film automatisch.
Er verschijnt dan een meerkeuzevraag over datgene dat
daarvoor in beeld was. Die vragen maak jij, zo moeilijk of
makkelijk als je zelf wilt. Hoe minder fouten de kijker in de
vragen maakt, hoe meer punten hij verdient. De eindscore
wordt bewaard in een highscorelijst en is te zien rechtsonder het filmpje.

Iedereen kan het!

In het kadervak ‘Filmpje toevoegen’ (11) staan alle filmpjes
die we eerder aan gemaakt hebben. In het voorbeeld hiernaast zijn er al een hoop aangemaakt. Uit deze lijst kun je de
filmpjes stuk voor stuk selecteren die je in je Clipkaart wil zetten. Als je er 9 hebt gekozen staan deze in de lijst ‘Filmtitel’.
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Het maken van de filmpjes
Allereerst moet je inloggen (2). Anders zou iedereen je clipkaart kunnen veranderen en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Om in te kunnen loggen, krijg je een wachtwoord, dat
bij jouw e-mailadres hoort. Ga naar www.movietrader.nl.
Klik op inloggen. Als je bent ingelogd, kun je aan de slag!
Kies onder ‘Filmpjes’, ‘Filmpje aanmaken’ (3) (4)
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Als je op de rode X (12) drukt verwijder je het filmpje uit je
clipkaart (Hij wordt niet verwijderd uit de lijst met filmpjes
die op de Filmpjes pagina staan).
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Als je klaar bent met het toevoegen van filmpjes klik je op
‘Bewaar’ boven of onder aan de pagina. Dan kom je automatisch op de ‘Voorbeeld van clipkaart pagina’. Hier kun je

Colofon
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 Victor Zantman en Ilse Godtschalk.
Eindredactie Saskia Luckmann Meijer.

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

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.

www.movietrader.nl
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Open in een nieuw tabblad YouTube, zoek het filmpje wat je
wilt gebruiken. Kopieer uit de adresbalk van je internetbrowser
het www-adres van het YouTube filmpje dat je gekozen hebt
en plak het in het daarvoor bestemde hokje (4). Als je zelf een
filmpje hebt gemaakt, moet je het eerst uploaden. Hoe dat
moet kun je in dit instruktiefilmpje op YouTube zien (5).

maken van een filmpje de hokjes in en ‘Bewaar’.
De ‘Clipkaart titel’ is dus de titel waar alle filmpjes onder
vallen.

http://www.youtube.com/watch?v=zrXcJgyd-84
Geef je filmpje een ‘Filmtitel’. De titel kan bijvoorbeeld de
titel zijn die het filmpje ook op YouTube heeft.
Vragen en antwoorden maken
Druk op de groene ‘Bewaar’ knop onder aan de pagina. Je
komt nu op de ‘Wijzig filmpje’ (6) pagina waar je vragen aan
het filmpje kunt toevoegen.
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 peel het filmpje af. Op het moment dat jij een vraag weet
S
die je wilt stellen, druk je op pauze. Dan kun je onder ‘Vraag
toevoegen’ (7), je vraag intypen en de antwoorden intypen
(8). Met het juiste antwoord verdient de gebruiker punten,
z’n score ziet hij aan het einde van het filmpje en rechtsonder in beeld. Na ‘Bewaar alles’, als je hebt gecontroleerd of
je alle hokjes hebt ingevuld, krijg je een voorbeeld van hoe
de gebruiker het filmpje gaat zien. Let op: Vergeet geen
kruisje te zetten bij het goede antwoord. Zonder kruisje
wordt de vraag niet vertoond in het filmpje!
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Onder het kopje ‘Afbeelding’ (9) moet je een foto kiezen of
zelf een foto uploaden. Deze foto zie je later terug op de
voorkant van de clipkaart.
Druk op ‘Bewaar alles’ Je filmpje komt in de lijst onder
‘Filmtitel’ te staan.
De clipkaart
Als je een aantal filmpjes hebt gemaakt (je kan er 9 op een
kaart kwijt), ga je er een clipkaart van maken. Kies onder
‘Clipkaarten’, ‘Clipkaart aanmaken’ (10). Vul net als bij het
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De clipkaart zet alle filmpjes die je over het onderwerp hebt
gemaakt bij elkaar. In de clipkaart worden alle behaalde
scores van de quiz bijgehouden en bij elkaar opgeteld. Op
deze pagina kun je de clipkaart een geheel eigen uiterlijk
geven door foto’s te uploaden. Als je 1 foto upload wordt de
foto standaard boven over de breedte van de kaart uitgelijnd. Je kunt tot 4 foto’s uploaden.
Als er drie of vier foto’s geupload worden zorg dan voor
vierkante foto’s of logo’s zodat ze er mooi in komen. Er zijn
dan 3 foto’s te zien.
De ‘Eindtekst’ is een kort tekstje dat je ziet als alle filmpjes
uit de clipkaart gespeeld zijn. Je ziet dan ook de score die je
met de hele clipkaart hebt gehaald.

