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66. Screenbird: Maak opnames van wat je uitvoert op het computerscherm.
Screenbird is een tool die het mogelijk maakt om schermopnames te maken van alles wat je
uitvoert op het computerscherm. Of het nu is het afspelen van een Youtube-filmpje, het werken
aan een spreadsheet, het bekijken van Buienradar, het vertonen van een presentatie, het geven
van een les via het digiboard of het zoeken op Google: Screenbird kan een filmpje maken van
alles wat je op het scherm laat verschijnen. Tijdens het maken van een opname kun je die van
ingesproken tekst of muziek voorzien.
Opnames worden online opgeslagen en krijgen een eigen internetadres waarmee ze met anderen
kunnen worden gedeeld. Ook kan van opnames een embed-code worden opgevraagd waarmee
ze op eigen website of weblog kunnen worden opgenomen.
Screenbird staat opnames toe van maximaal 30 minuten.
De totale opslagcapaciteit van de gratis versie van Screenbird bedraagt 150 minuten.
Opnames blijven 60 dagen bewaard, daarna worden zij automatisch verwijderd.
Heb je behoefte aan meer maak dan gebruik van de ingebouwde mogelijkheid om opnames te
downlaoden naar eigen pc, om die later, als je ze weer wilt gebruiken, te uploaden naar
Screenbird. Vind je dit bezwaarlijk dan valt te overwegen over te stappen op de betaalde versie
van Screenbird.
Voor het onderwijs biedt Screenbird vele mogelijkheden. Gebruik Screenbird bijvoorbeeld:
- om presentaties van gesproken tekst te voorzien en online te zetten,
- voor het uitleggen van de werking van tools,
- om Youtube-filmpjes van geluid te ontdoen en te voorzien van eigen muziek of ingesproken
tekst,
- voor de opname van lessen die middels het digiboard worden gegeven,
- voor het maken van lessen die leerlingen altijd en overal kunnen bekijken.
Bij Flipping the Classroom kan Screenbird uitstekend van pas komen.
Screenbird is bij gebruik van de Internet Explorer niet altijd even stabiel. Gebruik bij voorkeur
een andere browser, bijvoorbeeld Chrome.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van Screenbird is het nodig om een account aan te
maken. Dat aanvragen van een account gaat als volgt:

Zo vraag je een account aan.
- Surf naar http://screenbird.com/
- Klik rechts bovenin op "Sign Up".
- Voer op het volgende scherm je emailadres en 2x een password in.
Standaard wordt het eerste deel van je emailadres als Username gebruikt.
Wil je dat niet, vul dan bij "Username" een zelfbedachte Username in.
- Klik na het invoeren van je gegevens op "Submit".
- Je ontvangt van Screenbird een email. Klik in die mail op de link om je accountaanvraag te
bevestigen. Vanaf nu kun je inloggen op Screenbird.
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Zo log je in en weer uit op Screenbird.
Inloggen:
- Surf naar http://screenbird.com/
- Klik rechts bovenin op "Log-in".
- Voer op het volgende scherm je "Username" en "Password" in en klik op "Login".
Heb je bij het aanvragen van het account geen username opgegeven, voer dan bij username het
eerste deel van je e-mailadres in.
Uitloggen:
- Wil je weer uitloggen, klik dan rechts bovenin op "Logout".
Zo maak je een filmpje van wat je uitvoert op het scherm.
- Open de pagina waarmee je de opname wilt beginnen en laat die open staan.
- Surf nu op een andere pagina naar http://screenbird.com/ en login.
- Open de homepage met een klik op het tabblad "Home".
- Klik op de rode knop "Start recording" of op de rode knop "Record now".
- Klik in het tussenscherm "Do you want to run this application?" dat verschijnt op de knop
"Run".
- Wacht net zolang tot linksboven een knoppenpaneel verschijnt. Dit kan enige tijd duren.
Dit knoppenpaneel blijft in beeld gedurende de gehele opname.
- Klik in het knoppenpaneel op de afbeelding van de monitor als je opnames wilt maken van het
hele scherm. Wil je opnames maken van een deel van het scherm klik dan op de rechthoek
naast de monitor en er komt een grijs kader in beeld. Het kader geeft aan welk deel van het
scherm wordt opgenomen. De grootte en de positie van dit kader kun je bepalen door de
hoekpunten van het kader te verslepen.
- Neem nu de pagina voor je waarmee je de opname wilt starten.
- Start de opname met een klik op de rode bullet in het knoppenpaneel.
Drie seconden nadat je op de rode bullet hebt geklikt start de opname. Het aftellen is zichtbaar
bovenaan in het knoppenpaneel.
- Voer op de pc nadat de opname is gestart die handelingen uit die je wilt opnemen en laat die,
zo je dat wilt, vergezeld gaan van ingesproken tekst.
- Ben je klaar met het maken van de opname klik dan op de rode bullet om de opname te
stoppen.
- Klik in het tussenscherm op de knop "Play" als je de opname wilt controleren.
- Is de opname akkoord, klik dan op de knop "Finalize".
- Voer op het scherm dat verschijnt een titel en een korte beschrijving in, wacht tot de groene
tekst "Ready for upload" verschijnt en klik daarna op de rode knop "Upload".
- Tijdens het uploaden verschijnt er onder "Link" een internetadres. Dit is het adres waarop de
opname is te bekijken. Kopieer dit adres en verstrek het aan hen met wie je de opname wilt
delen.
- Is de opname geüpload, klik het schermpje dan weg. De opname is nu opgeslagen bij
Screenbird.
Zo kun je een opname weer verwijderen.
- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Zet een vinkje voor de opname die je wilt verwijderen en klik op de oranje knop "Delete
Selected Video's".
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Zo kun je een opname delen met anderen.
A. Verstrekken van het internetadres.
- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Open de opname die je met anderen wilt delen door te klikken op de titel van de opname.
- Kopieer het internetadres dat op de adresregel verschijnt en verstrek dat via bijvoorbeeld de
mail, Twitter of Facebook aan hen met wie je de opname wilt delen
B. Embedden op eigen website of weblog.
- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Open de opname die je wilt embedden door te klikken op de titel van de opname.
- Rechts onder de video bevindt zich de tekst "Show embed code". Klik hierop en er verschijnt
een html-code.
- Selecteer deze code, kopieer die en plak die in het beheergedeelte van je website of weblog op
die plaats waar je html-code kunt invoeren.
Sla de wijzigingen op en de video is opgenomen op je eigen website of weblog.
C. Plaatsen op Youtube.
NB. Om een opname te kunnen plaatsen moet je een account hebben bij Youtube en daarop zijn ingelogd.

- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Klik achter de opname die je op YouTube wilt plaatsen op het icoontje van Youtube.
- Klik in het scherm dat zich opent op de blauwe knop "Toegang verlenen".
- Voer op het volgende scherm de gevraagde gegevens in en klik daarna op de oranje knop
"Upload Video".
Zo kun je een opname downloaden naar je eigen pc.
- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Selecteer de opname die je wilt downloaden.
- Klik op de regel van de opname op het naar beneden gerichte pijltje rechts van het Youtubeicoontje.
- Klik in het tussenschermpje oip "Opslaan". De opname wordt nu gedownload naar je pc.
Zo kun je een opname vanaf je eigen pc uploaden naar Screenbird.
- Surf naar http://screenbird.com/ en log in.
- Klik op het tabblad "My video's".
- Klik op de ornaje knop "upload your video now".
- Voer op het volgende scherm een titel en een omschrijving in en vink aan of de opname
gepubliceerd mag worden en klik daarna op bladeren.
- Zoek op je pc naar de opname, klik erop en klik daarna op openen.
- Klik vervolgend op de knop "Submit" om de opname te uploaden naar Screenbird.
Open het tabblad "My video's" om te controleren of het uploaden is gelukt.
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