
 

Greenscreen Do Ink 
 

Videoclip maken 
 
Ontdekken 

Lees de handleiding Greenscreen DoInk door en probeer de app uit op 
de Ipad.  
Spreek samen af wie de app gaat bedienen, tijdens het maken van de
videoclip. En wie er gaat “acteren”. 

 
 
Ontwerpen 

1.Vul het formulier “Een videoclip maken” in met jouw groepje 
2.Laat je formulier aan jouw leerkracht  zien. Hij zal samen met jullie alles doorlopen.  
3.Verzamel alle spullen die je nodig hebt voor de videoclip. 
4.Bereid alles goed voor, denk aan: wie doet wat?, Welke kleding/accessoires kun je 
gebruiken?, etc. 
 

 
Maken 

Videoclip (alleen geluid van liedje) 
1.Wil je een videoclip maken op alleen het geluid van een liedje, dan heb je de laptop en 
speaker nodig. Op deze laptop zet je het liedje klaar (via Youtube). 
2.Zet nu eerst de beelden die je wilt gebruiken klaar in DoInk. Je kunt natuurlijk het lied een 
paar keer afspelen om zo samen te bepalen wanneer je van beeld wilt wisselen. (zie 
handleiding Do Ink hoe je dit moet doen) 
3.Beelden in de goede volgorde? Dan is het tijd om alles op te nemen. Let op! Zet het geluid 
op de laptop en de opnamefunctie van DoInk tegelijkertijd aan. 
 
Videoclip (met beeld van originele clip/liedje) 
1.Wil je een videoclip maken op de originele video van een liedje, dan kun je het liedje in de 
2e laag van DoInk plaatsen. Zo kun je gave moves maken op de originele clip. 
 
Is de video klaar? Laat de leerkracht de video opslaan. Deze video zal naar school gestuurd 
worden, zodat jullie deze op school kunnen gebruiken / delen.  
 

 
Evalueren: 

Ben je tevreden met het eindresultaat? Kijk het samen terug. Wat zou je de volgende keer 
anders doen? Hoe zou je dit op school kunnen gebruiken. 
 
Klaar? Laat het zien aan de begeleider of leerkracht 

 
 
Opruimen: 

Ruim de spullen netjes op. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


