
Green Screen 
instructieboekje



Tips voor in de klas

● Ga op wereldreis, maak een 
foto/video in een bijzonder land.

● Ga op de foto in je eigen 
tekening.

● Op de foto of video met jezelf
● Maak een journaaluitzending 

en/of weerbericht.
● Vertel iets over een 

gebeurtenis/gebouw
● Maak een reclamespotje
● Mediawijsheid, is het wel echt?

https://youtu.be/2DaMidONaGg


Om met de GreenScreen App te 
kunnen werken moet je eerst een 
greenscreen opstelling maken.

Zorg voor een groene achtergrond. 
Dit kan een gordijn zijn, maar ook 
een groene muur of een stuk 
karton.



In de volgende slides leggen 
we je uit hoe je met  de app 
GreenScreen werkt.

1. Open de App Green Screen 
op je de iPad.

2. Klik rechtsboven op het 
plusje.

3. Kies voor “Create a new 
project”.



Kies eerst midden boven of je 
een foto (IMAGE) wil maken of 
een video (VIDEO)

We kiezen in deze handleiding 
voor IMAGE. Om een video te 
maken klik je op VIDEO.



We gaan nu eerst een 
achtergrond kiezen

1. Klik op het plusje bij het 
middelste spoor.

2. Klik op “Photoʼs” om bij de 
fotoʼs op je I-Pad te komen.

tip: 
Als je fotoʼs wilt gebruiken moet je deze 
eerst met je I-pad maken of afbeeldingen 
van het internet af opslaan op de I-pad.
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Selecteer de foto die je wilt 
gebruiken.

Klik vervolgens op “Done”

Je ziet nu dat de afbeelding op 
het middelste spoor staat. 

Rechts boven de sporen vindt 
je drie knoppen waarmee je 
nog een aantal zaken kunt 
instellen.



Pas hier de kleur 
van de 
achtergrond aan 
indien je ruis oid 
ziet. 

Hier kun je de 
achtergrond 
afbeelding 
bijsnijden.

Hier kun je de 
afbeelding 
bewerken



Nu gaan we de uiteindelijke foto 
maken.

De foto moet voor de 
achtergrond. Dus kiezen we het 
bovenste (voorste) spoor.

Klik hier op het + teken.

Klik op “Add the Camera”

Klik op “Done”



Richt de camera van de I-pad nu 
op het onderwerp met daarachter 
de greenscreen.

Klik op “capture Image” om de 
foto te maken.

Eventueel kun je de camera 
wisselen als dit handiger is.


