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LESMATERIAAL VOOR DE WORKSHOP

FOTOBEWERKING
Aanleiding
Veel kinderen (en volwassen) bewerken foto’s in hun
tekstverwerker zoals Word. Wanneer deze afbeeldingen in het Word-bestand blijven staan, werkt dit
prima. Maar wanneer de (gecombineerde) afbeeldingen moeten worden opgeslagen om te verwerken in
een Blog, website, digitaal fotoboek, tijdlijn van Facebook enz. is dat lastig. Gelukkig zijn er goede online
fotobewerkingsprogramma’s zoals Pixlr. Pixlr is een
gratis webapplicatie om foto’s te bewerken.
Doelstelling
Het vergroten van de vaardigheden voor het bewerken van fotomateriaal. Tevens worden ze zich bewust
van mogelijke gevolgen van fotobewerking. Wordt de
creativiteit van leerlingen gestimuleerd en nemen ze
kennis van auteursrechten.

Doelgroep
Groep 5 t/m 8
Tijdsduur
3 uur
Materialen
• Computers met internet
• digitaal schoolbord
• prints van het werkblad
• pennen en eventueel een (kleuren)printer
De website www.pixlr.com

WERKBLAD

FOTOBEWERKING
VOORBEELD FOTO 1:
Wat zie je op de foto?

Wat vind je van de foto?

Wat verandert er?

Waarom heeft de maker de foto aangepast denk je?

ZO ZET JE HET IN IN DE KLAS
Voorbereiding
zorg dat er individuele foto’s gemaakt zijn van de leerlingen van
top tot teen. Deze moeten beschikbaar zijn voor de leerlingen voor
aanvang van de les, via een netwerkschijf of een online oplossing.
(Dropbox bijvoorbeeld)
Inleiding
Bekijk samen met de leerlingen bewerkte foto’s. Een voorbeeld
vind je hier.
Bespreek samen de onderstaande vragen. Gebruik daarbij het
werkblad.
O-matic
• Werken met lagen, werken met maskers en kaders.
Geef de leerlingen de opdrachten, genoemd bij O-matic op het
werkblad. Bekijk en bespreek samen de resultaten. Is de opdracht
gelukt?
Er kan per keer maar één laag of masker over de foto gelegd worden. Je kan de bewerkte foto natuurlijk wel nogmaals uploaden in
het programma.
Express
• Werken met effecten, stickers en tekst.
• Het gebruiken van de uitsnijtool en de resizetool.
Geef de leerlingen de opdrachten, genoemd bij Express op het
werkblad.
Bekijk en bespreek samen de resultaten. Is de opdracht gelukt?

Editor
• Werken met lagen.
• Werken met gummen.
Geef de leerlingen de opdrachten, genoemd bij Editor op het
werkblad.
Bekijk en bespreek samen de resultaten. Is de opdracht gelukt?
Het is leuk om na de Editor-opdracht, deze foto nogmaals in het
Express gedeelte te bewerken. Met behulp van stickers, lagen en
tekst kun je een mooie ‘finishing touch’ realiseren.
Verdieping en extra opdrachten.
• Maak een collage van je favoriete dier, hobby of filmster. Voeg
ten minste 4 foto’s samen. Zorg voor een passende (rustige)
achtergrond en voeg een pakkende tekst toe.
• Maak een Banner voor je Facebook (of ander sociale media)account.
De banner voor Facebook moet 851 pixels breed zijn en 315
pixels hoog.
Een banner voor je Youtubekanaal is 2560 bij 1440 pixels.
Afsluiting
Het is leuk om als beloning het mooiste werkstuk af te drukken en
aan de leerling mee te geven. Ook zouden de beste resultaten op
de schoolwebsite gepubliceerd kunnen worden.

VOORBEELD FOTO 2:
Wat zie je op de foto?

Wat vind je van de foto?

Wat verandert er?

Waarom heeft de maker de foto aangepast denk je?

Bron
BoekTweePuntNul en http://Foto.yurls.net

TIPS
• J
 e kunt meteen aan de slag met Pixlr je hoeft geen
account aan te maken.
• M
 aak je wel een account aan dan kun je je afbeeldingen
bewaren en overal bewerken. Daarnaast kun je foto’s
opslaan en bewerken bij je Facebook en Picasa account.
• De Editor van Pixlr is Nederlandstalig.
• E
 ventuele uitleg over lagen in het programma Pixlr.
com  (Nederlandstalig) http://www.youtube.com/
watch?v=vx6XyE2HK1U
• P
 ixlr videohandleidingen (Engelstalig)
http://www.youtube.com/view_play_
list?p=931F7D402AF4DD10 http://ictpublish.com/pixlr/

O-MATIC OPDRACHTEN:
-	Terug in de tijd. Zoek een foto van een dorpsstraat of een dorpsplein. Bewerk een foto dusdanig dat het
lijkt of hij 50 jaar geleden is genomen.
-	Sfeer vergroten. Zoek een foto van een feestje of feestende mensen. Bewerk een foto dusdanig dat de
sfeer extra wordt benadrukt.

EXPRESS OPDRACHTEN:
-	Sfeer vergroten. Zoek een foto van een ondergaande zon. Bewerk deze foto dusdanig dat de sfeer extra
wordt benadrukt.
-

Maak een wenskaart. (minimaal drie stickers, een overlay en een tekst)

EDITOR OPDRACHTEN:
-

Maak een zwart-witfoto van jezelf met één detail in kleur.

-

Plaats jezelf in een ander decor. (woestijn, strand, bergtop)

AANTEKENINGEN

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 Erwin Vos en 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.

