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Fedde en Naomi leven vrij en blij
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Vertel het door!/Trochfertelle! – de vlogwedstrijd

Doen jullie mee aan het Voorleesmaatjesvlogkampioenschap?
Maak dan een vlog (een video/filmverslag) van jullie activiteiten als voorleesmaatje en stuur het voor
15 mei op.

Hoe doen jullie dat?
-De vlog is een verslag over jullie taak als voorleesmaatje. Hoe hebben jullie het voorbereid? Hoe
hebben jullie het aangepakt? Hoe was de reactie van de leerlingen uit groep 3 of 4?
-Gebruik voor de opname een digitale camera of de camera van een tablet of mobiele telefoon.
-Maak de vlog samen met een klasgenoot.
-Bereid de opnamen goed voor, dan moet het lukken om in 1 keer zonder pauze de opname te
maken. Willen jullie monteren, zie dan de aanwijzingen verderop.
-Maak het zoals jullie het willen. Maak het ‘anders’. Een originele vlog valt op en wordt daardoor
gewaardeerd.
-De vlog mag niet langer dan twee minuten duren.

Denk om:
-Maak van tevoren een plan over wat en hoe jullie gaan filmen.
-Houd het kort en krachtig.
-Bedenk hoe jullie de vlog interessant en leuk maken voor anderen.
-Spreek rustig en duidelijk.
-Bedenk dat activiteiten op de achtergrond kunnen afleiden. Zoom bijvoorbeeld in om dat te
voorkomen.
-Bekijk van te voren hoe alles is belicht. Maak desnoods een proefopname.
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-Als jullie filmen met een mobiele telefoon of tablet, houd het apparaat dan ‘in de breedte’ vast.
-Bedenk of jullie voor een interview of voor een verslag met uitleg kiezen.
-Spreek af wie in beeld komt.

Willen jullie de beelden monteren of geluid/muziek toevoegen?
Jullie kunnen voor de montage gratis apps gebruiken zoals Moviemaker voor Windows of iMovie voor
Apple.

PAS OP
Jullie mogen niet zo maar filmbeelden of muziek van anderen gebruiken. Daarvoor moet worden
betaald. In de YouTube Audio Library vinden jullie muziek die jullie gratis mogen gebruiken.

Wat moeten jullie nog weten over de wedstrijd?
Jullie sturen jullie vlog voor 15 mei 2020 naar info@stichtinglepel.nl.
Is het bestand te groot om te mailen, verzend het dan via we transfer.
Noem in jullie vlog de naam van de school en de namen van de makers.
De uitslag wordt op 1 juni op de site www.stichtinglepel.nl bekend gemaakt.
Vanwege privacyredenen zullen de vlogs niet worden verspreid. Buiten de vlogwedstrijd zal het
filmmateriaal door ons zonder toestemming niet worden gebruikt.

Deze uitleg maakt deel uit van het educatieve programma ‘Vertel het door! Trochfertelle!’ Dit project is
mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg, Stichting Lepel en van Bureau voor Levend Leren.

