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Leerdoelen
De deelnemers leren:  

— Leerlingen kunnen in teamverband werken aan een werkstuk met behulp van moderne 

media Leerlingen leren samen te werken om zo een beter eindresultaat te krijgen.

— Leerlingen leren om te gaan met het principe Green Screen.

— Leerlingen verbeteren hun ruimtelijk inzicht.

— Leerlingen leren hoe ze voor de camera kunnen acteren en zich presenteren.

— Leerlingen leren verschillende aspecten van film. 

–- Leerlingen leren een script bedenken

–- Leerlingen leren personages uitwerken  

–- Leerlingen leren samen te werken om zo een beter eindresultaat te krijgen.  



Indeling
1. Veel mogelijkheden met een Green Screen  

2. Het maken van professionele video’s

— Zie voorbeelden

 



Gezamenlijk einddoel voor 
de klas



Indeling
• Benodigdheden school:  

•  Grote ruimte (minimaal 40 vierkante 
meter bij voorkeur)  

•  Minimaal 2 tafels.  

• Benodigdheden aanbieder:  

• Macbook (+oplader) 

• Software (iMovie) 

• Groen doek 

• Oordopjes 

• Videocamera (telefoon/ipad) 

• Koppelstukje (USB snoertje telefoon)  



Stap 1 | wat vormt een 
journaal?
De rubrieken 

RUBRIEK/GROEP 1:  
presentator en weervrouw + hulp

RUBRIEK/GROEP 2:  
Privacy binnenland

RUBRIEK/GROEP 3:  
Privacy buitenland

RUBRIEK/GROEP 4:  
Beeldmanipulatie/fake nieuws

RUBRIEK/GROEP 4:  
Wat gaat er viral?

WORKSHOP 
CULTUURDAG  

Maak je eigen Green  
Screen filmpje!

STAPPENPLAN 

Om een filmpje te maken moeten er 
veel dingen gebeuren. 
Daarom wordt er vandaag gewerkt in 
groepjes, waarbij een goede 
taakverdeling 

- 5 minuten: Kies een groepje
- 5 minuten: Kies een thema
 
 
          Gedaan? Ga naar stap 2

Stap 1   |   Indeling 
[ ca. 10 minuten]

• Je bedenkt samen wat voor 
filmpje je gaat maken.

• Probeer een onderwerp te 
vinden wat voor ieder groepslid 
interessant is. 

• Ga opzoek naar informatie over 
het onderwerp en leuke 
achtergronden  
voor het groenscreen. Dit 
kunnen zowel foto’s als filmpjes 
zijn.  
 

Gedaan? Ga naar stap 3

Stap 2   |   Script 
[ ca. 15 minuten]

Als het onderwerp duidelijk is is het 
tijd voor de taakverdeling. 

Wie is de regisseur? De regisseur 
heeft het overzicht en houdt het 
verhaal en de planning in de 
gaten en zorgt dat iedereen zijn/
haar taken uitvoert.  

Wie is de cameraman/vrouw?  
De cameraman/vrouw zorgt 
ervoor dat alles netjes op film 
komt te staan. Hiervoor kun je 
jouw telefoon voor gebruiken.  

Wie is de geluidsman/vrouw?  
De geluidsman zorgt voor 
passende opnames bij het 
filmpje. Dit kan zowel 
ingesproken tekst zijn als 
geluidsopnamen die je kunt 
vinden op het internet. 

Wie is/zijn de acteur(s)?  
De acteurs spelen in de film en 
vertellen de juiste informatie.  
De acteurs kunnen gebruik 
maken van kostuums. 

 
 
         Geregeld? Ga naar stap 4

Stap 3    |   Taakverdeling 
[ ca. 5 minuten]

Vraag jezelf het volgende af:

- Waar ga je filmen?  
(in school/buiten school?  
In de workshop-lokalen?) 

- Wanneer en hoelang heb je het 
Green Screen nodig?

 
         Hebben jullie dit helder?  
         Ga naar stap 5

Stap 4   |   Filmen 
[ ca. 25 minuten]

Gebruik hiervoor de camera van je 
telefoon.

Stap 5   |   Monteren 
[ ca. 45 minuten]

Het filmpje wordt  
gemonteerd in iMovie.  

Nu is het belangrijk dat je van alle 
fragmenten een logisch en helder 
verhaal maakt, waarmee je de kijker 
iets kan vertellen.

Bekijk de filmpjes op de achterzijde
om te zien hoe je gemakkelijk kunt
monteren iniMovie. 

Je kunt natuurlijk ook zelf even op
google/ Youtube kijken hoe je kunt
monteren in iMovie.

Kom je er niet aan uit, vraag de
docent dan om hulp. 

  
Workshop afgerond

RONDE 1: MEVROUW. R VAN DER POEL 

RONDE 2: MENEER F. KOUWENHOVEN  
    & MEVROUW Y. ROMIJN

Stappenplan 

We doorlopen nu klassikaal de stappen…



Indeling 
10 minuten 

Om een filmpje te maken moeten er veel dingen gebeuren.  
Daarom wordt er vandaag gewerkt in groepjes, waarbij een goede taakverdeling erg belangrijk is. 

5 minuten: Kies een groepje van minimaal 4 max. 5 leerlingen

5 minuten: Je krijgt van de docent een rubriek toegereikt



Stap 2 | Redactievergadering 
15 minuten 

5 minuten: Kies een groepje van minimaal 4 max. 5 leerlingen

5 minuten: Je krijgt van de docent een rubriek toegereikt



Stap 3 | Taakverdeling 
10 minuten 

Als het onderwerp duidelijk is kunnen de rollen verdeeld worden. 

Wie is de regisseur?  

Wie is de cameraman/vrouw?  

Wie is de geluidsman/vrouw?  

Wie is/zijn de acteur(s)? 

Wie zorgt voor de eindbewerking? 



LES 2



Stap 4 | Filmen 
50 minuten (een lesuur) 

Gebruik hiervoor de camera van je telefoon.

Vraag jezelf het volgende af:

Waar ga je filmen? ( in school/buiten school? In de lokalen?)  

Wanneer en hoelang heb je het groenscreen nodig?



LES 3



Stap 5 | Monteren 
50 minuten (een lesuur) 

Het filmpje wordt  gemonteerd in iMovie.  

Nu is het belangrijk dat je van alle fragmenten een logisch en helder  
verhaal maakt, waarmee je de kijker iets kan vertellen.

Bekijk de filmpjes op je werkblad om te zien hoe je gemakkelijk kunt monteren in iMovie. 

Je kunt natuurlijk ook zelf even op google/ Youtube kijken hoe je kunt monteren in iMovie.

Kom je er niet aan uit, vraag de docent dan om hulp.  

Zodra je filmpje helemaal klaar en bewerkt is stuur je hem door 
naar de presentator. Die zorgt dat alle filmpjes samen een 
journaal wordt.



(OPTIONEEL) 
LES 4 JOURNAAL KLASSIKAAL 
BEKIJKEN


