
Instructie voor het inspreken van een boek en het maken van een video van 

je powerpoint presentatie. 

Instructions for recording a book and making a video of your powerpoint 

presentation. 

Step 1:  

fotografeer de voorkant en alle dubbele bladzijden van het boek. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk 

omgeving fotografeert, maar alleen het boek. 

make a picture of the front and all the double pages in the book. Try to avoid to capture the 

background around the book. 

Step 2:  

Upload alle foto’s van het boek naar je laptop. Onthoud goed waar je de foto’s opslaat! 

Upload all picture of the book upon your laptop. Remember where you saved your pictures! 

  



Step 3: 

Open powerpoint offline (dus niet via je mailprogramma) en begin een nieuw document. Op de 

eerste slide schrijf je de titel van het boek en schrijf je zoiets als ‘lees maar mee’ en vergeet de 

schrijvers niet te noteren. Plak hier ook de voorkant van het boek bij. Dit doe je door op ‘invoegen’ te 

klikken. Dan verschijnen er allerlei icoontjes en dan klik je op ‘afbeeldingen’. Nu verschijnt er een 

venster waar je je bestanden kunt selecteren. Ga naar het goede mapje en selecteer de foto van de 

voorkant van je boek. 

Als je foto nog bijgesneden moet worden dan kan dat. Klik met je rechtermuisknop op de afbeelding 

en klik dan op ‘bijsnijden’. Met de zwarte hoekjes kun je de foto in elk formaat krijgen die jij wilt. 

Open Powerpoint offline (so not via your email program) and start a new document. On the first slide 

you write the title of the book and something like “read along” and do not forget to write down the 

names of the authors. Then you insert the picture of the front. You can select ‘insert’(= invoegen) and 

then pictures (= afbeeldingen). A window will pop-up where you can select your picture. 

If you need to cut the picture to the right size you can crop your picture by right-clicking the picture 

and select ‘crop image’ (= bijsnijden). With the black corners you can drag the size of the picture to 

the size you like. 

 

 

  



Step 4: 

Nu wil je ook nog iets inspreken zoals “hallo allemaal, ik ga een boek lezen, lees je mee? Het boek 

heet pim en saar en is geschreven door Daniëlle Schothorst”. Dit doe je door weer op ‘invoegen’ te 

klikken. Er verschijnen weer allerlei icoontjes en dan klik je helemaal rechts op ‘media’, dan op 

‘audio’ en dan op ‘audio opnemen’.  

Now you would like to insert a voice recording like “hi everyone. I am going to read a book, will you 

read along with me? The book is called pim and saar and is written by…”. Select ‘insert’ (= invoegen), 

then all the way to the right ‘media’ and then ‘audio’ and then ‘record audio’ (=audio opnemen). 

 

 

  



Nu verschijnt er een venster om op te nemen. Als je op het rode rondje drukt dan begint de opname. 

Beging pas met spreken als de totale geluidslengte op 1 is gesprongen. Als je dit niet doet dan klinkt 

je opname niet zo goed dan begint hij te snel. Je hoeft geen naam in te vullen voor het geluid en als 

je op ‘OK’ drukt dan is hij klaar. 

Nu verschijnt er een luidsprekertje, dit is jouw opname! Je kunt hem afluisteren of het goed is gegaan 

door op het driehoekje van ‘play’ te drukken. Klik nu op het luidsprekertje en selecteer bij ‘afspelen’ 

‘automatisch’. Dit doe je zodat zo meteen bij je dia het geluid meteen zelf gaat spelen. 

If you select record audio a new window will pop-up. If you click the red circle the recording will start. 

Please start talking after it shows that the recording takes ‘1’. If you do it immediately the recording 

will sound strange because it starts to soon. You do not need to fill in a name, just press ‘oK’ when 

you are ready. 

Now a speaker will occur. You can listen to your recording when pressing the triangle play. Now 

please press the speaker and select ‘play’ (= afspelen) above, then select ‘automatic’. With this 

setting your recording will start immediately when the powerpoint slide changes. 

  

 
 

  



Step 5: 

Nu kun je met de sneltoets ‘Ctrl m’ een nieuwe lege dia laten verschijnen en alle volgende plaatjes en 

opnames invoegen. Ik heb op elke bladzijde één cirkel ingevoegd voor elk stukje dat ik aan het lezen 

ben. En dus als er op een bladzijde meerdere stukjes te lezen zijn dan kopieer ik de bladzijde steeds. 

Elke dia heeft dus 1 cirkel en 1 opnames. Klik weer op ‘invoegen’, dan op ‘vormen’ en selecteer dan 

het ovaal. Je kunt nu een ovaal tekenen op je bladzijde. Als je hem zo tekent dan verschijnt er een 

blauw ovaal, maar dat wil je natuurlijk niet. Met ‘vormopvulling’ en ‘vormcontour’ kan je alles 

instellen wat je wilt. 

Now when you press ‘Ctrl-m’ you will get a new slide inserted and you can insert your next pages and 

recordings. I have inserted a circle to show what I am reading. If there are multiple parts on a page to 

read I copy the slide so I will have one circle and one recording per slide. I insert a circle by pressing 

‘insert’ (= invoegen) again and select ‘shapes’ (= vormen) and then the circle. Now you can draw a 

circle on your slide. When you do this a blue circle will appear, but you only want the shape. You can 

change this by adjusting the colors etc. 

     

      



Step 6 

Bedenk tussendoor ook nog leuke opdrachten of opmerkingen voor de kinderen. Schrijf deze extra 

tekst op een lege slide en illustreer dit met leuke afbeeldingen. Schrijf ook een Engelse vertaling en 

neem de Nederlandse tekst op. Rechtenvrije plaatjes kun je vinden via: https://pixabay.com/nl/ en 

https://www.pexels.com/nl-nl . 

You can insert extra slide between the book pages to give comments or assignments to the children. 

You can write this text on a new slide and include pictures and a recording. You can search for 

pictures with https://pixabay.com/en https://www.pexels.com/ . 
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Step 7 

Om je powerpoint als video te kunnen uploaden naar YouTube moet je je presentative eerst opslaan. 

Doe dit eerst gewoon zo als je gewend bent in een mapje naar eigen keus. Sla het document nu nog 

een keer op, maar gebruik nu ‘opslaan als’. En selecteer nu ‘MPEG-4-video (*.mp4)’. Het zal ongeveer 

5-10 minuten duren voor hij is opgeslagen, maar je zult hem vinden in je mapje. 

To publish your powerpoint as a video on YouTube you first need to save your presentation. Please 

save the presentation just like you normally do in a file of your choice. Than save it again, but now 

press ‘save as’ and select ‘MPEG-4-video (*.mp4)’. This will take a while (about 5-10 minutes!). Finally 

you will find the file in you file of choice. 

 

 

  



Step 8 

Now you can add the video to our YouTube channel.  

 

 

 


