
 

dit lesmateriaal is van:

Aanleiding
Iedereen filmt, want  tegenwoordig heeft elke smart 
Phone of tablet ook een camera. Helaas blijven deze 
losse video’s vaak op het apparaat  staan, zonder er 
iets mee te doen. 
Wanneer je deze losse videofragmenten aan elkaar 
plakt en er een muziekje onder zet,  worden de losse 
videofragmenten een echte film. 

Doestelling 
De leerlingen vaardigheden aanleren om van losse 
videofragmenten een complete film te maken. 
De leerlingen weten hoe zij met behulp van een 
script,  videomateriaal kunnen maken. 

Doelgroep 
Vanaf 10 jaar

Materialen 
ipads, kabels om Ipads aan te sluiten op het digitaal 
schoolbord, de App iMovie op de Ipads en prints van 
het werkblad en pennen. 

Tijdsduur
3 uur

Workshop

Filmen en monteren 
met de ipad



Aan de slag:
Bekijk samen de Ipad. Bespreek de eerste handelingen. 
Hoe zet je hem aan en uit. Welke apps zitten op de Ipad. En 
 bespreek de app waarmee de leerlingen gaan filmen.

Kijk samen naar het volgende filmpje:
http://www.kennisnet.nl/themas/video/praktijkvoorbeelden/
videotutorial-filmen-met-de-ipad/

Sluit je eigen Ipad aan op het digibord en laat zien wat je net 
gefilmd hebt. Laat de leerlingen ook even filmen. 
Bekijk samen het werkblad en de opdrachten. 

De leerlingen kunnen de opdrachten van het werkblad, gaan 
maken in tweetallen. Is dat gebeurd, kunnen ze gaan filmen.
Ideeën voor filmpjes zijn: zo ziet de bibliotheek eruit: mijn 
lievelingsboek: een modern sprookje: reclamefilmpje: 
 nieuwsitem: mijn favoriete sport. 

Spreek een tijd af dat iedereen terug moet zijn in het 
 Medialab. Dan kan iedereen de instructie volgen voor het 
werken met iMovie om hun film te gaan monteren. 

Bron:
http://computertotaal.nl/tablet/films-monteren-op-je-
ipad-62913

De App iMovie:
Tik in de app op Projecten en vervolgens op het pluste-
ken. Kies vervolgens voor Film. Vervolgens zijn er diverse 
 filmthema’s waaruit je kunt kiezen. Hiermee bepaal je het 
uiterlijk van de gemonteerde film. 

Met de afspeelknop zie je via een voorbeeldfilm hoe zo’n 
 thema eruitziet. Een mooi thema gevonden? Tik dan 
 rechtsboven op Maak film. Je komt nu in het montagedeel 
van de app terecht en kunt je eigen filmpjes inladen door 
rechtsboven in beeld op Video te tikken. In een overzicht zie 
je het materiaal op je iPad. Tik op een film en daarna op het 
omlaag wijzende pijltje om dit exemplaar aan de montage toe 
te voegen. De filmpjes komen vanzelf op volgorde te liggen. 

Een fragment tussen bestaande filmpjes neerzetten kan ook. 
Verschuif de tijdlijn onder in het scherm tot de verticale lijn 
op de juiste plek staat en voeg daarna je filmpje toe.

Bepaal de volgorde:
Bevalt de volgorde op de tijdlijn toch niet? Houd je vinger 
dan even op een filmpje gedrukt en sleep hem daarna naar 
een andere plek op de tijdlijn. Wil je een filmpje bijsnijden 
 zodat alleen het interessante materiaal overblijft? Tik dan 
op het fragment in de tijdlijn en verschuif de gele begin- of 
eindbalk. In de voorbeeldweergave zie je hoe het start- of 
eindpunt verandert. 

Om een titel toe te voegen tik je onder in het scherm op Titel, 
kies je waar de titel moet komen en voer je de tekst in de 
voorbeeldweergave in. Ook de afspeelsnelheid is te bepalen. 
Tik op Snelheid om een filmfragment versneld of vertraagd 
af te spelen. Wil je dit filmpje toch liever weer uit de montage 
halen? Gebruik dan de prullenbak rechtsonder.

Film bewaren:
Uiteraard mag je ook foto’s aan de montage toevoegen en 
kan er een passend muziekje of geluidsfragment onder de 
film gezet worden. Daar zijn de onderdelen Foto’s en Audio 
rechts bovenin voor. Je kunt gewoon foto’s uit de filmrol of 
een fotoalbum inladen. In iMovie zit een muziekje per thema, 
maar ook een hele rits zeer bruikbare geluidsfragmenten.  
Als je klaar bent met monteren, keer je terug naar het 
 hoofdscherm van iMovie door linksboven op de pijl te tikken. 
Tik bij je project op het vierkantje met de omhoog wijzende 
pijl en kies Bewaar video om de gemonteerde film in de 
 Filmrol van je iPad te bewaren.

Op dit scherm kun je het project ook een nieuwe naam geven 
door op de huidige naam te tikken. Verder kun je de film 
direct delen op een sociaal netwerk zoals Facebook of Vimeo, 
of de film versturen via de app Berichten of Mail.

Het eindresultaat wordt in de filmrol van je iPad bewaard en 
je kunt het direct delen via verschillende kanalen.

Afsluiting: 
De leerlingen presenteren hun zelfgemaakte video’s op het 
digibord.

Zo Zet je het in in de klas:



tips: 

• http://www.youtube-mp3.org/nl (Muziek downloaden van Youtube)

• http://freemusicarchive.org (Gratis, rechtenvrije muziek om te gebruiken)

• Filmpje over werken met Imovie op de Ipad

• https://www.youtube.com/watch?v=NCTQjmsCZRk

• Handleiding om niet met de Ipad maar met de computer te filmen en monteren:
 https://drive.google.com/file/d/0B-BZCgNx90KUTmtRT0ZZcWJHMGM  

Bespreek  met de leerling waarmee je samenwerkt wat het onderwerp van jullie film wordt.

Allebei de makers moeten eenmaal als presentator in de film terug komen. 

script: 

Wat is je onderwerp?

Waar ga je filmen? Vanuit welke hoek?

Wie ga je filmen? Wie vertelt wat?

Afsluiting. Hoe sluit je de film goed af?

Deze workshop sluit aan bij de volgende kerndoelen primair onderwijs:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen 
mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

WerkBlad

Filmen en monteren met de ipad
je gaat nu ZelF een Filmpje  maken.
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Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

aantekeningen


