
Lesplan 5: Stem Opnemen 

Les 5  
Stem opnemen 

Dit is de laatste les voor de leerlingen: hier nemen ze hun eigen stem op bij het 
filmpje. Een werkje waarvoor heel wat concentratie nodig is. Sommige 
leerlingen kunnen met behulp van een paar staakwoorden en het schema een 
vlot ingesproken video maken. Andere leerlingen hebben echt een volledig 
uitgeschreven scenario nodig. 

Voorbereiding 

Benodigdheden 

Deze les kan je zowel in een computerklas of in hoekenwerk doen. Maar voor 
beide klassen geldt: het lokaal moet erg stil zijn. Het is niet evident om een 
goede opname te maken in een gevulde klas, maar het kan als iedereen zich 
inspant om stil te zijn. Verschuivende stoelen en tafels zijn trouwens de grootste 
“stoorzenders”. 

- Een computer met minimaal Windows XP. 

- Microsoft PowerPoint * 

* Je kan deze les met elke versie van Microsoft PowerPoint uitvoeren maar de instructiefilmpjes zijn 
gemaakt met versie Microsoft PowerPoint 2010. De versie 2007 wijkt hier maar gering van af, maar 
die heeft het automatisch bewaren als filmpje niet. Je leest in de instructie bij het verwerken van de 
filmpjes hoe je dan toch van een PowerPointpresentatie een filmpje kan maken. 

- Een internetverbinding 

- Hoofdtelefoon met micro of micro* 

* Als je plant om meerdere filmpjes te maken is de aanschaf van een 
degelijke usb-microfoon het overwegen waard. Voor een 80 euro 
heb je een kleine USB-microfoon van Samson die je m.b.v. een 
plofschermpje kan laten staan op een tafel. De microfoons in een 
headset zijn ook erg bruikbaar, vooral als ze een “mousje” hebben 
rond de micro. Die microfoons nemen gewoonlijk 
enkel het geluid dichtbij op, waardoor complete 
stilte niet nodig is. Ingebouwde micro’s in laptops 
zijn af te raden. Meer info:  
http://www.jonatan.be/academie/op-zoek-naar-
de-perfecte-opname/ 

- Controleer de opname-instellingen op de computer(s). Er kan heel wat fout  
kan gaan waardoor je geen geluid krijgt bij opname.  

In het document “eerste hulp bij opnameproblemen” lees je instructies om 
dergelijke problemen op te lossen. Haal de ict-coördinator er bij als het je petje 
te boven gaat. 

- Een stil werkje voor leerlingen die klaar zijn, of even moeten wachten voor ze 
kunnen opnemen (omdat er op dat moment een ander groepje spreekt.) 

Lesverloop: 

InstructieInstructieInstructieInstructie 

In de praktijk kwamen alle groepjes op een ander moment aan het punt waar 
ze hun stem opnamen. Dat geeft de gelegenheid om de instructies aan elk 
groepje te geven: 

- Traag spreken, duidelijk articuleren. 

- Voldoende luid spreken maar niet roepen. 

- Als er gewisseld wordt van spreker enkele seconden tussen laten bij 
het doorgeven van de microfoon. 

- Bij een klein foutje: enkele seconden tussen laten en de zin opnieuw 
beginnen. De leerkracht kan dit  achteraf wegknippen in Windows 
Live MovieMaker. 

Voor leerlingen die klaar zijn, of even moeten wachten voorzie je een alternatief 
werkje. 


