
 

PUPPET EDU 

Met de app Puppet Edu maak je een kort filmpje van foto’s, waarbij je iets kunt vertellen. Het 
onderwerp kan van alles zijn. Je kunt tekst toevoegen aan de foto’s en bovendien kun je er ook een 
achtergrondmuziekje aan toevoegen. 

Hoe doe je dat? 

1. Verzamel eerst afbeeldingen over het onderwerp waar je over wilt vertellen. Als 
je afbeeldingen van internet wilt gebruiken, open je de app: Safari. Wil je eigen 
foto’s gebruiken, dan open je de app: Camera. Dan kun je eerst foto’s maken. 
 

2. Als je de foto’s hebt verzameld, open je de app: Puppet Edu. 
 

3. Vervolgens tik je op ‘Create New’. 
 

4. De Camera Roll wordt automatisch geopend. Hier tik je op de afbeeldingen die je 
wilt gebruiken voor je filmpje. Doe dit in de volgorde waarin je ze wilt laten zien. 
Daarna tik je rechts onderin op ‘Next’. 

 
5. Voordat je gaat opnemen kun je nog een paar dingen doen. Je kunt 

tekst toevoegen aan de afbeeldingen. Kies de juiste afbeelding met 
het pijltje rechts van de afbeeldingen. Tekst toevoegen doe je door 
op de ‘T’ te tikken. Je kunt ook achtergrondmuziek kiezen, deze 
hoor je tijdens het hele filmpje. 
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6. Nu kun je gaan opnemen. Dit doe je door onderin op ‘Start’ te 

drukken. Vertel je verhaal bij de eerste afbeelding. Ben je daarmee 
klaar, dan tik je op het pijltje naast de afbeelding. De volgende 
verschijnt. Zo ga je door totdat je ze allemaal hebt gehad. 
Als je tijdens het opnemen op het ‘Toverstafje’ tikt, kun je nog 
plaatjes toevoegen. Kies het plaatje en tik met je vinger 
op de foto. Het plaatje verschijnt en verdwijnt. 

 
7.  Als je klaar bent, tik je rechts onderin op ‘Save’. Er 

verschijnt een scherm in beeld. Hier kun je een preview 
kijken. Als je tevreden bent, tik je op ‘Done’. Het filmpje wordt nu 
automatisch bewaard op de Camera Roll. 

 
8.  Als je het filmpje wilt terugkijken, 

ga je naar de app: Foto’s. 
 
 

 


