
Een sprekend boek maken in Powerpoint. 
 
Inleiding 
 
Een sprekend boek kan een goed hulpmiddel zijn bij de taalverwerving van jonge 
kinderen. Denk aan luisteroefeningen, de herbeleving van een excursie en  
themawerk. 
Ze kunnen de woorden en zinnen, verhalen, liedjes en versjes in hun eigen tempo 
en naar eigen behoefte herhalen.  
Visuele ondersteuning met foto’s, scans, plaatjes en tekeningen of een koppeling 
met een andere taal is makkelijk te realiseren. 
Daardoor wordt het taalbegrip vergroot. 
 

Voorbereidingen voordat je alles in een presentatie zet. 
 
Start 
 
Maak eerst een plan en verzamel al je materialen. Digitaliseer het materiaal en 
bewaar alle digitale bestanden in één map op de computer. Zorg dat je 
bestanden niet te groot worden. Anders wordt de presentatie langzamer en 
moeten de kinderen erg lang wachten. 
 
Geluiden opnemen in de computer. 
 
Geluiden neem je op met de geluidsrecorder (Knop linksonder =>Start=> 
Programma’s=> Bureauaccessoires =>Entertainment => Geluidsrecorder) 
Opnemen en afspelen gaat ongeveer op dezelfde manier als met een 
cassetterecorder. Je kunt er telkens een stukje aan plakken. Het hoeft dus niet in 
een keer goed. Als je tevreden bent met een stukje sla het dan op met een 
duidelijke naam. Ga dan weer verder met de opname of begin een nieuwe 
opname. 
Zorg voor kleine bestanden. Stilte kost ook ruimte. Dus haal onbedoelde pauzes 
en stiltes vooraan en achteraan uit je opname. Maak liever 2 korte bestanden die 
je aan elkaar plakt dan een lange met veel stiltes. 
 
Plaatjes, foto’s en scans. 
 
Op de scanner zit een handleiding geplakt. 
In de kast van het computereiland ligt een handleiding bestandsbeheer voor 
plaatjes. Daarin kun je vinden hoe je beeldbestanden bewerkt en kleiner maakt 
en hoe je foto’s uit de digitale camera overbrengt naar de computer. 
Sla plaatjes van tekeningen zoveel mogelijk op als  GIF-bestanden en foto’s als 
JPG-bestanden.
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Vervaardiging in Powerpoint 
 
Ik heb voor dit programma gekozen omdat iedereen er mee heeft gewerkt tijdens 
de cursus DRO. 
Voor elke bladzijde van het sprekende boek wordt een dia gemaakt. 
Ga naar de map <sprekend boek maken in ppt> en open <voorbeeld.ppt>. 
Deze map vind je op de server bij de hulpbestanden.  
 
Een presentatie bekijken 
 
Links onderaan bepaal je hoe je de presentatie wil zien. Kies eerst diavoorstelling 
om het voorbeeld te bekijken. Zo zien de kinderen het dus ook. 
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Werken aan de presentatie. 
 
Je kunt een diavoorstelling op elk moment beëindigen door links onderaan  
op de doorzichtige pijl te klikken. Dan kun je meteen weer verder werken aan je 
presentatie. Als je een tijdje hebt gewerkt, vergeet dan niet je werk op te slaan. 
Bij de voorbeelden betekent => dat je daar klikt met de muis. 
 

 
 
Achtergrond veranderen 
 
=> Menubalk Opmaak  
=> Achtergrond  
=> Klik op het pijltje en kies opvuleffecten ander bitmappatroon 
 

 
 
Titel 
 
=>Sleep met ingedrukte muis knop over “herfst”; herfst wordt anders van kleur 
en typ een eigen titel (de titel verschijnt ook in het diaoverzicht).  
 
 
Plaatje 
 

Cobie van de Ven Pagina 3 17-11-01 
 



Menubalk Invoegen => Figuur Uit bestand  Kijk dan zelf even waar je het figuur 
uit gaat halen door op het zwarte pijltje te drukken 
 

 
 
Op de server staan bij plaatjes en Hulpmappen->webplaatjes en geluiden een 
heleboel bruikbare dingen
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Het geluid begint telkens als de muis op het plaatje staat 
 
=> klik op plaatje waar je het geluid aan wil koppelen; er komt een selectievak 
om het plaatje  
=> Menubalk Diavoorstelling  
=> Actieinstelling  
=> Tabblad muisaanwijzer op object  
=> V in het hokje vóór geluid afspelen  
het geluidbestand in het witte vak toevoegen door het op te zoeken; staat het er 
niet bij kies dan ander geluid helemaal onderaan en ga naar de map waarin je 
het geluid had opgeslagen 
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Animatie per onderdeel in elke dia 
 
=> Menubalk Diavoorstelling  
=> Aangepaste animatie Klik in de dia het onderdeel aan waarvoor je alles gaat 
instellen 
 =>in het tabblad effecten verschijningsvorm en geluid instellen => in  het 
tabblad volgorde instellen met de blauwe pijlen  en de animatie automatisch laten 
starten  
=> OK  

 
 
Bepalen hoe de kinderen het zien:  
 
=> Menubalk Diavoorstelling 
=> Diavoorstelling instellen 
=> zet de rondjes aan bij: *gegeven door een spreker *herhalen tot op ESC 
wordt gedrukt *alle dia’s en *naar volgende dia handmatig  
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Diavoorstelling starten 
=> Druk op de toets F5 of 
=> Menubalk Diavoorstelling => Voorstelling weergeven of 
=> Onderaan links op het diaschermpje van Diavoorstelling  klikken 
 
Alles in één stijl  
=> Ga op de goede dia staan 
=> Menubalk Invoegen  
=> Dia te dupliceren. De nieuwe dia wordt na de originele ingevoegd. 
 
Als je de muis niet ziet tijdens het afspelen van de diavoorstelling 
Vanaf linksonder de muis naar boven heen en weer bewegen 
 
Je presentatie op 4 manieren afdrukken op papier als ondersteuning 
 
1. Dia’s Alleen de titels van de dia’s worden afgedrukt 
2. Zoals de kinderen het zien  (handout) 
3. Met de notities (notitiepagina’s). Het is misschien handig om de gesproken 
tekst bij iedere dia in het notitievak te typen. Dan kunnen bijvoorbeeld ouders 
lezen wat de kinderen hebben gehoord bij elke dia. 
4. Overzicht: alle diaplaatjes naast elkaar op één blad. 
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