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In deze lessenreeks van twee lessen gaan de leerlingen zichzelf in een 
prentenboek monteren. We gaan dit doen met behulp van een iPad, 
een green screen en de green screen app van DoInk. Tijdens de eerste 
les maken de leerlingen kennis met enkele tekstloze prentenboeken. 
Door middel van een aantal opdrachten bedenken ze in groepjes welke 
rol zij in het door hun gekozen verhaal willen spelen. De nadruk in 
deze kleine verhaaltjes zal liggen op emoties, mimiek en lichaamstaal. 
Tijdens de tweede les worden de foto’s gemaakt en gaan we deze in de 
prentenboeken monteren met behulp van de DoInk app.

Boodschappenlijstje:

per vijf leerlingen
 ° prentenboek
 ° emoji kaartjes 
 ° handspiegel
 ° emoji werkbladen
 ° i-pad

Voor de docent
 ° Deze instructie
 ° powerpoint presentatie
 ° Beamer/smartboard

Misschien heb je nog nooit van een green screen 
gehoord, maar we weten zeker dat je het wel eens in z’n 
werk hebt gezien. Het wordt namelijk veel gebruikt in films, 
bijvoorbeeld om de kleine Wiplala op een reuzeduif te laten 
vliegen. Niet echt natuurlijk, maar zo lijkt het wel! Ook in 
het weerbericht wordt soms een green screen gebruikt, 
zodat het lijkt of de weerman of -vrouw echt voor de 
weerkaart met wolkjes en zonnetjes staat. Super handig!

Maar hoe werkt dat dan? Om een green screen opname 
te maken heb je in minimaal twee beelden nodig: een of 

meer beelden als voorgrond en een beeld als achtergrond. 
De voorgrond wordt voor een groen scherm gefilmd, de 
achtergrond zal later het decor vormen en kan vanalles 
zijn: een bestaande foto of video, maar een tekening 
kan ook. Een speciaal computerprogramma voegt deze 
twee beelden samen, waarbij alle groene delen van de 
voorgrond worden uitgegumd. Hierdoor lijkt het of de 
persoon of het ding echt in de achtergrond staat. Dit werkt 
met bewegend beeld (film) maar ook met foto’s en dat is 
wat we vandaag gaan doen. En zoals gezegd gebruiken 
wij hiervoor de green screen app van DoInk. 

• De leerlingen maken kennis met prentenboeken 
zonder tekst.

• De leerlingen kunnen zelf een verhaal bedenken bij 
de prenten en een rol voor zichzelf hierin bedenken.

• De leerlingen kunnen een stapsgewijze handleiding 
‘lezen’.

• De leerlingen worden wegwijs op de iPad.
• De leerlingen kunnen foto’s maken de iPad. 
• De leerlingen begrijpen het basisprincipe van het 

green screen.

1

Wat gaan we deze lessenreeks doen?

2 x 45 minuten
Basisles
Groep 1/2/3/4*

Speel een rol in je eigen prentenboek

Fotograferen met een green screen

Maar eerst: wat is een green screen eigenlijk?

wat zijn de leerdoelen van deze lessenreeks?
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Korte uitleg van het programma: 
Aan de hand van tekstloze prentenboeken kiezen kinderen een pose/positie om in het boek 
gefotografeerd te worden met behulp van een green screen en een app op de i-pad. 

De prentenboeken worden gepresenteerd. Dit zijn tekstloze prentenboeken zodat de kinderen zelf het 
verhaal er bij kunnen verzinnen (zonder dat ze hoeven te lezen). De kinderen kiezen met welk boek ze 
gaan werken (bijvoorbeeld in spelvormdoor bij het gewenste boek re gaan staan) en worden op basis 
van die keuze in groepjes verdeeld van 4-6 kinderen per groepje, max. 5 groepjes. Per groepje wordt in 
tweetallen met hetzelfde exemplaar van het gekozen boek gewerkt. 

Optie 2 (snelle variant): de leerkracht stelt de groepjes samen en verdeelt de boeken

1. In het groepje worden de boeken per tweetal uitgebreid bekeken aan de hand van 2 vragen. 
   
Waar gaat het verhaal over? (Hele boek samen doorbladeren en aan elkaar vertellen) 

Welke bladzijde vind je het ‘mooiste’ om als achtergrond van je foto te gebruiken? 

2. De kinderen bespreken hoe ze op de foto willen. Uitproberen: Met de emoticonkaarten worden 
verschillende emoties nagedaan (en bekeken in de handspiegel). Niet alleen je gezicht vertelt een 
verhaal, maar ook je lijf… Welke houding hoort er bij deze emotie? 

3. ‘Schrijf’ je naam op een memo en plak de memo op de juiste bladzijde van het boek. 
4. Optioneel: teken de emotie die je volgende keer gaat gebruiken in het werkblad en knip de emoticon 

uit. Schuif met de emoticon over bladzijde uit het prentenboek. De emoticon kan in plaats van de 
memo worden gebruikt. 

Groep 4 kan aan de hand van een storyboard een uitgebreider plan maken voor de 2e les.
Dit werkblad moet nog worden uitgewerkt. 

Deze les klassikaal afronden door in het kort te bespreken wat de kinderen hebben bedacht.
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Speel een rol in je eigen prentenboek

stappenplan Les 1: Prentenboeken kiezen en verhaal bedenken
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1. Na een korte herhaling van de vorige les worden dezelfde groepjes weer samengesteld met dezelfde 
boeken. De kinderen frissen hun geheugen weer op aan de hand van het prentenboek en hun 
memo/emoticon

2. De fotohandleidingen worden uitgedeeld en met elkaar doorgelopen. ! goed op de rode pijlen letten! 
(droogzwemmen zonder i-Pad). 

3. Indien mogelijk kan de foto van de bladzijde uit het prentenboek al vooraf in de klas worden gemaakt. 
Vervolgens kunnen de groepjes een voor een naar de Green screen Studio voor hun fotoshoot 
met het green screen. Voor de begeleiding zal er iemand van de bibliotheek aanwezig zijn en/of de 
school zorgt voor extra inzet met ouders of leerlingen van groep 8. Ze nemen de prentenboeken mee 
met de memo/tekening en de fotohandleiding. Aan de hand van de fotohandleiding gaan ze zoveel 
mogelijk met zijn tweeën zelf aan de slag.

4. Met de Do-ink app worden de foto’s tot 1 foto samengevoegd, bewerkt en opgeslagen. Afhankelijk 
van de vaardigheid van de kinderen kan dit ook in de klas.

5. De groepjes die in het lokaal blijven kunnen werken aan een schilderij/tekening gebaseerd op het 
prentenboek, schrijven een verhaaltje dat bij de foto past, prikken hun fotolijstje uit, of hebben andere 
schoolopdrachten.
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Speel mee in je eigen prentenboek

stappenplan Les 2: de green screen ervaring

•	 Bereid	de	inhoud	van	deze	les	voor	door	het	doornemen	van	deze	docenteninstructie
•	 Neem	de	PowerPoint	vooraf	goed	door	en	bepaal	of	deze	aangepast	moet	worden	voor	jouw	groep
•	 Bekijk	vooraf	welke	prentenboeken	bij	het	programma	horen
•	 Zorg	dat	je	bekend	bent	met	het	green	screen	en	de	app	van	DoInk	(zie	ook	de	DoInk	app-instructie)
•	 Zorg	dat	de	iPads	of	notebooks	toegang	hebben	tot	het	internet.	Vraag	vooraf	het	wi-fi-wachtwoord
•	 Vraag	aan	de	leerkracht	of	hij	of	zij	de	groepjes	kan	samenstellen
•	 Zorg	dat	de	iPads	opgeladen	zijn
•	 Bespreek	met	de	leerkracht	deze	instructie	wat	de	kinderen	zelf	kunnen	en	waar	ze	meer	hulp	bij	nodig	hebben
•	 Zorg	dat	er	geen	foto’s	op	de	filmrol	blijven	staan
•	 Bepaal	aan	de	hand	van	de	privacyregels	welke	foto’s	gedeeld	kunnen	worden
•	 Houd	er	rekening	mee	dat	sommige	kinderen	niet	op	de	foto	willen/mogen

tips en trucs voor de leerkrachten


