
 

 

 

FOTOVERHAAL MAKEN 

 

 
 

DOEN 

Je gaat met je groepje een digitaal verhaal maken. 

Dat is een filmpje van een aantal foto’s met muziek. 

 

STAPPEN 

Stap 1 – oriënteren  

Bekijk op de pagina Parels een of meerdere voorbeelden van een digital verhaal: 

http://lerendoenstvictor.wordpress.com/category/beeldverhaal/  

 

Stap 2 – bedenken  

Bedenk een verhaal dat je wilt vertellen. Dat kan over een bepaald onderwerp gaan.  

Misschien over het onderwerp van je laatste spreekbeurt. 

Of over het thema waar jullie mee bezig zijn. 

Het kan ook een verzonnen verhaal zijn, net als in een boek of een film. 

 

Stap 3 – verzamelen en schrijven 

Zoek foto’s op internet of maak zelf foto’s. Sla de foto’s op, op de computer. 

Schrijf in Word kort op wat je bij iedere foto wilt vertellen. 

Let op: je mag per foto maar 50 letters/spaties gebruiken. 

 

Laat de foto’s en de tekst eerst zien voor je verder gaat. 

 



 

 

Stap 4 – maken  

a. Ga naar www.animoto.com en klik rechtsboven op [LOG IN]: 

a.  Log in met: 

Email Address: zesvictor@gmail.com / zevenvictor@gmail.com / achtvictor@gmail.com 

Password: StVictor6 / StVictor7 / StVictor8 

b. Klik rechtsboven op [CREATE] 

c. Kies een thema. Als je op een thema klikt zie je een voorbeeld. 

Alleen de thema’s waar bij staat [CREATE VIDEO] kun je gratis kiezen. 

d. Klik op [CREATE VIDEO] als je een thema hebt gekozen. 

e. Klik op [Add pics and vids] om foto’s toe te voegen. 

f. Kies [Upload Pictures and Video] 

 
en upload de foto’s die je hebt gemaakt of gevonden. 

 

Je kunt nu verschillende dingen doen: 

Een dia met tekst toevoegen 

a. Klik op [Add text] 

b. Je kunt nu twee regels tekst invullen. 

Een titel (enter a title) en een ondertitel (enter a subtitle). 

c. Klik op [SAVE] 

 

Tekst toevoegen bij een foto 

a. Klik onder de foto op [Caption…] 

 
b. Onder de foto staat [Add a caption], daar kun je tekst typen. 

 

Andere achtergrondmuziek kiezen 

a. Klik boven de foto’s op de muzieknootjes. 

 
b. Klik in het venster op [OK, GOT IT] en zoek naar passende muziek. 

c. Als je iets hebt gevonden, klik je op [Add Song] 

 



 

 

Stap 5 – publiceren  

Als je klaar bent, kun je de video laten ‘produceren’. 

a. Klik op [PREVIEW VIDEO]. 

 
b. Vul rechts een titel (TITLE), de datum (DATE) en een korte omschrijving (DESCRIPTION) 

in. 

c. Als je tevreden bent over het resultaat klik je [PRODUCE] 

d. Als je nog iets wilt veranderen, klik je op [Or continu editing] 

 
 

 

 


