
dit lesmateriaal is van:

Aanleiding:
Als je een presentatie wilt maken voor op school, of 
je vakantiefoto’s wilt laten zien, denk je al snel aan 
een mooi fotoboek of een PowerPoint  presentatie. 
Maar dat kan veel leuker met bijvoorbeeld een 
 filmpje. Een hele hoop mensen denken dat je 
 hiervoor een professional moet zijn en dat je er heel 
lang mee bezig bent. Dat is allesbehalve waar. 

Doelstelling:
Kinderen en volwassenen leren op een leuke en 
 gemakkelijke manier om zelf filmpjes te maken van 
hun foto’s en hun presentaties een dynamisch en 
professioneel uiterlijk te geven. 

LesmateriaaL voor de workshop 

psssst..
aL gehoord 
van animoto?

Leeftijd
Alle leeftijden

Tijdsduur:
3 uur

Materialen: 
• Computerlokaal
• internet
• werkblad
• pennen
• digitale fotocamera’s
• card readers
• shockwave (Adobe)
• evt. smartphones

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 Marina Zeijlemaker 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.

aantekeningen

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:



Wat is je gebruikersnaam en je wachtwoord voor Animoto? 

Wat is je onderwerp? Schrijf hieronder op wat je precies wilt laten zien.

Ga de foto’s maken en schrijf op welke foto’s je hebt gemaakt.

Schrijf de volgorde op waarin je de foto’s wilt laten zien

Welke muziek vind jij leuk? Past het bij de foto’s die jij wilt laten zien?

werkbLad

een fiLmpje/presentatie 
maken met animato

1. Een presentatie, introductie of aanvulling op een les 
kan heel gemakkelijk op een leuke manier met de website 
 Animoto. Je kunt gratis een filmpje van 30 seconden maken 
van je eigen foto’s en filmpjes. Je kunt er teksten bijzetten en 
de muziek die jij leuk vindt als achtergrond toevoegen. 
Als het af is, kun je het downloaden, of verzenden naar 
 Facebook of YouTube, zodat je het overal kunt terugzien. 

2. Vertel de deelnemers dat ze, nadat ze klassikaal een 
 account hebben gemaakt en zelf een onderwerp hebben 
gekozen, een filmpje gaan maken van de foto’s over dat 
 onderwerp.

Werken met Animoto, hoe begin je?                                                                                      
1. Ga naar de website www.animoto.com

2. Registreer je gratis online door in de rechterbovenhoek op 
sign up te klikken”. Gratis wil zeggen dat de filmpjes slechts 
30 seconden mogen duren.

3. Klik op het Create Video-icoon in de rechter bovenhoek. 
Als je voor gratis hebt gekozen gekozen klik dan op Animoto 
short. Je kunt nu 12-15 foto’s gebruiken.

4. Wil je foto’s van je eigen computer of camera gebruiken, 
klik op upload from your computer en vervolgens op upload 
now 

5.  Klik in de map afbeeldingen op de foto die je wil 
 toevoegen. Nadat deze foto geladen is, kan je nieuwe foto’s 
invoeren door op de pijl add more te klikken onderaan links. 
Je kan ook meteen verschillende foto’s selecteren door de 
Ctrl-toets in te drukken en ondertussen op de foto’s te klikken 
die je wilt gebruiken. Er zijn minimaal acht foto’s nodig voor 
een filmpje. Iedere foto kun je laten draaien, in het midden 
plaatsen of verwijderen met de knoppen rotate, spotlight  
en delete.

6. Filmpjes worden levendiger met muziek. Daarvoor kun je je 
eigen muziek gebruiken of muziek die Animoto  beschikbaar 
stelt. Klik op Save & Continue als de goede muziek is 
geplaatst.. Heb je een leuk muziekje gevonden, klik dan op 
Save@Continue. 

7. Nu begint het afwerken.. Vul een titel (video title), waar het 
over gaat (video description) en je (artiesten)naam ( producer 
name) in. Je kan ook een cover (video cover screen) 
 aanduiden. Klik rechts naast video cover screen aan voor 
gebruik van cover van een afbeelding van je eigen filmpje. 
Klik een afbeelding aan en klik op Create video. 

8. Het maken van de video duurt een paar minuten. Je 
kunt het filmpje als je wilt,  mailen naar vrienden (klik op 
 enveloppen-afbeelding), online plaatsen op YouTube (klik  
op YouTube - afbeelding) of bijvoorbeeld Facebook . 

Deze workshop sluit aan bij de volgende kerndoelen
Kinderen leren beelden en muziek te gebruiken, om er 
 gevoelens, ervaringen en kennis mee uit te drukken en om er 
mee te communiceren d.m.v. filmpjes.

Zo Zet je het in in de kLas

tips: interessante sites:

http://www.youtube-mp3.org/nl 
om de muziek die je leuk vindt om te zetten naar MP3.

Je kunt ook muziek vinden op de volgende sites. 
Freesound, Jamendo en Creative Commons


