
dit lesmateriaal is van:

Aanleiding:
Hoe stel je jezelf voor? Hoe krijg je aandacht voor 
een organisatie of schoolfeest? Een “gewone” poster 
maken is natuurlijk een mogelijkheid, maar in deze 
tijd van multi media kun je ook gebruik maken van 
een “digitale” poster. 

Doelstelling:
Deelnemers leren op een leuke manier zichzelf of het 
door hun gekozen onderwerp te presenteren. Daarbij 
leren zij werken met het online programma Glogster. 
Wat je wel of niet op internet plaatst wordt uitgebreid 
besproken.

LesmateriaaL voor de workshop 

wat Leuk dat je 
wiLt werken met 
GLoGster! 
maar wat is het?

Leeftijd
Alle leeftijden

Tijdsduur:
3 uur

Materialen
• Computerlokaal 
• beamer of digiboard 
• Shockwave (Adobe) fotocamera’s 
• goede internetverbinding 
• kleurenprinter 
• cardreader(s) om foto’s op de computer te zetten
• tekenpapier en kleurpotloden

tekeninG

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.

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:



tips

• Je kunt ook meteen de Glog zelf bekijken via ‘View This Glog’.

• Als je iets weg wilt hebben, klik je het onderdeel aan 
 en vervolgens op het prullenbakje.

• Leuke site om nog eens na te kijken:
 http://ict-idee.blogspot.nl/2011/03/14-een-poster-maken-met-glogster.html

• Op de website van Glogster vind je veel ondersteuning 
 door middel van video’s.

Noem drie dingen die voor jou interessant zijn

Schrijf een korte introductie over deze punten

Zoek of maak 3 foto’s en 1 video over deze punten

Maak een tekening op papier hoe jouw poster er uit moet komen te zien
Klaar? Dan kun je nu beginnen met je eerste Glog!

werkbLad

maak een poster met GLoGster

Glogster is een website waarmee je een poster of een 
 muurkrant kunt maken. Je kunt het vergelijken met een 
 fotocollage.
Geef een mondelinge uitleg over deze workshop en opdracht, 
ondersteund door een Glogster
Deelnemers gaan aan de gang met het werkblad. Daarna 
maken ze een eigen digitale poster.

Zo maak je een account:
Om een digitale poster te maken moet je een gratis account 
aanmaken. Dat gaat zo:
Start de internet browser en typ het adres  
http://www.glogster.com in. Onderaan het scherm staat een 
formulier waarmee je snel een inlognaam kunt aanmaken. 
Heb je al een inlognaam gebruik dan niet dit formulier maar 
klik op de knop ‘Log In’ rechtsboven in het venster.
Typ je Nickname (gebruikersnaam) in, jouw e-mailadres waar 
je nu ter plekke ook bij kunt om je gebruikersnaam te kunnen 
verifiëren én je wachtwoord. Klik hierna op ‘Create Account’ 
. Je ziet nu een venster waarin wordt gevraagd of je je Email 
wilt controleren om de account actief te maken. In die mail 
staat de regel ‘Please authorize your email by clicking here’.

Nadat je de link hebt aangeklikt ga je meteen naar  
Glogster.com
Je kunt nu kiezen om je account te verbinden met Facebook.
 Dit is handig als je de later gemaakte Glogs meteen wilt laten 
zien op Facebook. Als je dit niet wilt kom je van dit venster af 
door:
- het kruisje rechtsboven van het blauwe vlak aan te klikken
Nadat je dit blauwe scherm hebt ‘weggeklikt’ zie je het laatste 
venster waarin je je eigen naam – geslacht, geboortedatum 
en land in kunt vullen.
- Nadat je dit hebt ingevuld klik je op ‘Save Changes’ . 
Nu kun je verder gaan.

Zo begin je een “Glog”: 
Klik op ‘Create a new Glog’ om te beginnen.
Kies vervolgens een “Template” (begingpagina) die de basis 
zal worden voor jouw Poster. Dat kan een lege zijn (Poster 
Glog) maar ook een die al gevuld is.  Gebruik de pijl om 
 andere templates te bekijken.
Geef je Poster een naam die met het onderwerp te maken 
heeft.

Gereedschappen
Je kunt gaan oefenen ‘Text’. Met de knop kun je meerdere 
voorbeelden bekijken. Selecteer en klik op Use It.
Niet tevreden? Gooi het in de prullenbak.

Gereedschap - Graphics
Het tweede gereedschap ‘Graphics’ kun je gebruiken om te 
kiezen uit een groot aantal standaard plaatjes. Bij sommige 
plaatjes zie je ook de term ‘Animated’ staan. Probeer het  
maar eens uit!

Gereedschap - Wall
Je kunt een achtergrond kiezen voor Poster via de optie Glog 
Wall. Page Wall betekent dat dit de totale achtergrond is.

Gereedschap - Image
Als je zelf plaatjes hebt die je wilt gebruiken dan kun je die 
via de knop ‘Image’ gebruiken door ze te uploaden. Klik 
daarvoor op de knop ‘Upload’, zoek je bestandje op en klik op 
‘Open’. Als je je afbeelding hebt geüpload dan zal deze in het 
lijstje komen te staan. Bij elke, door jou geüploade afbeelding 
zal ook een rood kruisje verschijnen. Eén keer klikken en je 
kunt het geüploade afbeelding verwijderen uit jouw lijstje met 
afbeeldingen.
Door op Add Frame te klikken kun je voor jouw afbeelding 
nog een mooie rand uitkiezen. Klaar?
Klik op ‘Use it!’.

Gereedschap - Video
Met dit gereedschap kun je een filmpje van Youtube 
 toevoegen aan je Glog.
Maar, je moet wel weten welk filmpje je precies wilt gebrui-
ken. Ga daarvoor eerst naar www.youtube.com en zoek het 
juiste filmpje op. Als je die gevonden hebt, let dan op het 
adres in de adresbalk van je computer.
Selecteer dat adres en kies met de rechtermuisknop de optie 
‘kopiëren’ of gebruik de sneltoets CTRL-C (Control-toets  
en C).
Ga daarna terug naar Poster en kies het gereedschap Video.
Klik op de knop ‘Link’.
Wil je de video bekijken in je Glog dan moet je je Glog eerst 
publiceren. Hoe dat moet lees je hieronder.

Publiceren en/of Opslaan
Als je eerder moet stoppen met het werken aan je Glog, 
vergeet dan niet op Exit te klikken en vervolgens op Save 
(opslaan). Mocht je dit wel vergeten en je sluit je browser af, 
dan kan het zijn dat je gemaakte werk niet automatisch is 
opgeslagen.

Zo Zet je het in in de kLas


