
Green Screen

Lesbrief



Wat is het?
Green Screen is een app waarmee je filmpjes en foto’s kan maken met op de 
achtergrond een afbeelding die je zelf gekozen hebt. Dit kan  foto zijn of een 
afbeelding die je hebt gevonden op het internet.

Hoe werkt het?
We gebruiken hiervoor de app “Green Screen by Do Ink” deze app is te 
downloaden voor de I-pad. Verder heb je een groene achtergrond nodig. 
Hiervoor bestaan speciale opstellingen, maar je kunt ook een groen stuk doek of 
karton gebruiken. In de volgende dia’s leggen we uit hoe de app werkt.

Wat leren ze?
De leerlingen leren nadenken over compositie; volgorde van gebeurtenissen; 
taalvaardigheid; uitbreiding woordenschat en samen werken. Afhankelijk van de 
opdracht die je geeft kun je nog aan andere doelen werken. Bijvoorbeeld 
presenteren, samenvatten en beeldende vorming

Filmpje maken met de Green Screen:
Hieronder staat de uitleg hoe de app Green Screen by Doink werkt. Je speelt 
met zijn tweeën of drieën per Green Screen. 
Als alles is ingesteld en je een foto als achtergrond hebt gekozen voor de film (of 
eventueel foto). Dan kun je samen met jullie figuren spelen alsof je in de wei 
bent terwijl de iPad filmt en jij je figuur laat praten. Niet vergeten op Record 
(rode knop) te drukken om te starten met filmen. Als je klaar bent met je film 
klik je op de stop knop en kun je het verhaal bewaren/bekijken. 



Uitleg app Green Screen by Do Ink:

Open de app Green Screen by Do 
Ink

Klik rechts bovenaan op + en druk 
op Create a New Project

Je ziet nu rechts onderaan drie + 
tekens onder elkaar staan 
Klik eerst op de bovenste + en 
selecteer Camera



Klik dan op de middelste + en 
selecteer Image

Je gaat nu automatisch naar de 
foto’s toe die op de iPad staan 
(Camera Roll).
Kies hier een foto en klik op Use 
om deze als achtergrond te 
gebruiken.

 

De camera staat automatisch op 
filmen (video). Nu kun je 
beginnen met filmen door op de 
rode knop te drukken. De app telt 
in 5 sec af (recording in) en begint 
dan met filmen.

Onderin het beeld zie je nu de tijd 
lopen. Als je klaar bent met 
filmen druk je op de stop knop 
(zwart vierkant blokje).



Je kunt het filmpje nu bekijken 
door op preview your video te 
klikken

 

Ben je klaar met kijken klik dan 
op Done. 

Als je het filmpje wilt 
verwijderen. Klik op Discard this 
video

Of

Je kunt het filmpje opslaan. Kies 
dan voor: Save tot the camera roll



Klik op OK en daarna nogmaals 
op Done. Zo kom je weer in het 
scherm waar je een nieuw filmpje 
kunt maken.
 
Je kunt eventueel bij de 
middelste + de foto aanpassen. 
De camera staat nog ingesteld

 

Andere mogelijkheid: 
Foto maken
 
Wil je liever een foto maken klik 
dan op het woord IMAGE. Niet op 
de rode knop want dan ga je 
filmen. Als je op het woord image 
klikt wordt de knop wit en kun je 
een foto maken



● Gebruik lego, playmobiel en ander speelgoed om een verhaal te vertellen of 
compositie te maken.

● Laat de kinderen zelf figuren op papier maken, deze kunnen ze op 
sateprikkers plakken en er een verhaal mee spelen. De achtergrond is een 
zelfgemaakte foto of een afbeelding van het internet. Speel zo een verhaal 
en neem dit op.

● Laat de kinderen een foto maken van een figuurtje voor een achtergrond. 
Maak hier een foto van en gebruik deze als achtergrond voor de volgende 
foto. Ga zo door tot je het figuurtje meerdere malen op de foto heb.

● Laat de leerlingen een filmpje maken waarin ze presenteren wat ze geleerd 
hebben. Bijvoorbeeld over de tweede wereld oorlog.

Tips voor in de klas


