
Maak een green screen video 
met de greenscreen box 

De SLO kerndoelen

Wat is een green screen en hoe en waarom wordt 
dat zoveel in films gebruikt?  Ontwerp je eigen 
karakters uit jouw favoriete verhaal en laat ze tot 
leven komen met toffe green screen trucs!  Laat 
ze uit een huis komen, tijdreizen, vliegen met een 
raket naar de maan, alles kan!

Digitaal, Media & Entertainment

33 De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante 
technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten 
en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken. 

48
De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de 
zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en 
toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, 
verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

52 De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk 
van anderen, waaronder kunstenaars.



De leerdoelen

Deze 
workshop is 
mogelijk op 

locatie

De leerlingen leren hoe je objecten kunt laten lopen/rijden/vliegen/zitten etc. met 
behulp van groene materialen.

De leerlingen maken van allerlei knutselmaterialen hun eigen karakters en bedenken 
aan de hand van de beschikbare materialen een passend verhaal voor hun filmpje. 

De leerlingen leren wat een green screen is en hoe het werkt. Leerlingen leren hoe ze 
een film kunnen opnemen in de green screen app op een ipad.

De leerlingen maken kennis met verschillende green screen trucs en ontdekken hoe ze 
hun favoriete verhaal tot leven brengen met greenscreen trucs.

De leerlingen breiden hun vaardigheden uit op het gebied van communicatie 
mediawijsheid, samenwerken, creatief denken en informatie vaardigheden.

Deze 
workshop is 
aan te passen 
naar thema

Thema
Wij kunnen deze workshop aanpassen naar een specifiek thema. Neem 
contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


