
 

 

 

KNOVIO MAKEN 

 

 
 

DOEN 

Je gaat met je groepje een Knovio maken. Een Knovio is een online presentatie. 

 

STAPPEN 

 

Stap 1 – oriënteren 

Bekijk op de pagina Parels een of meerdere voorbeelden van een Knovio: 

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

 

Stap 2 – plan maken 

Bedenk waarover je een Knovio wilt maken.  

Misschien over het onderwerp van je laatste spreekbeurt? 

Of over het thema waar jullie mee bezig zijn? 

Als je weet waarover je een Knovio gaat maken, maak dan eerst een woordweb. 

Maak van dat woordweb een woordkast; zet woorden bij elkaar waarvan je vindt, dat die bij 

elkaar horen. Voor het woordweb en de woordkast mag je ook de computer gebruiken. 

Bepaal dan waarover je iets wilt gaan vertellen. Je hoeft niet alles al te weten. Nieuwe 

informatie kun je opzoeken op je PC of in een boek. 

 

Laat wat je nu hebt eerst zien voor je verder gaat. 



 

 

Stap 3 – verzamelen 

Wil je plaatjes gebruiken in je Knovio? 

Verzamel plaatjes. Maak zelf foto’s. Of zoek op internet. 

 

Stap 4 - maken 

1. Maak nu eerst een (eenvoudige!) PowerPoint presentatie. 

 

Laat de PowerPoint eerst zien voor je verder gaat. 

 

2. Ga naar www.knovio.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 

Klik op [Login] 

3. Klik linksboven op:  

4. Klik linksboven op:  

5. Blader naar jullie PowerPoint en klik op [Open] 

Het duurt even voor je PowerPoint is ‘geupload’. 

6. Klik nu rechtsonder op:  

7. Het kan zijn dat je het volgende scherm ziet: 

 
Klik dan op [Toestaan] 

8. Als je wilt gaan opnemen, dan klik je op:  

9. Om tijdens het opnemen naar een volgende dia te gaan, klik je op [Next slide] 

Dat staat rechts in beeld. 

10. Als je klaar bent en tevreden, klik je op:  

11. Vul een titel en een omschrijving in en klik op  

 


