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Storybird: vertel een verhaal bij een serie plaatjes.
Storybird bevat plaatjes die door kunstenaars
zijn gemaakt.
Deze plaatjes zijn in thema's ondergebracht.
De plaatjes zijn op elkaar is afgestemd en passen
goed bij elkaar.
Eerst kies je een thema. Dan verschijnt er een boekje, met daaromheen plaatjes uit het gekozen
thema.
De plaatjes kun je naar de linkerpagina, de rechterpagina of naar beide pagina's van het boekje
verslepen. Na het verslepen van een plaatje verschijnt in het boekje een vak waarin tekst
geplaatst kan worden. Het is de bedoeling dat je een verhaal verzint bij de gekozen plaatjes.
Is het verhaal klaar dan kan het boekje worden opgeslagen en online worden doorgebladerd.
Het boekje krijgt een eigen internetadres waarmee het met anderen kan worden gedeeld .

Zo maak je een account aan bij Storybird.
Om met Storybird te kunnen werken moet je eerst een account aanvragen.
Het aanvragen van een account gaat als volgt.
1.
2.
3.
4.

Surf naar: http://storybird.com/
Klik rechts bovenin op de knop “Sign in”.
Klik bij “Choose an account type” op de button voor het woord “Regular”.
Bedenk een gebruikersnaam en voer die in bij “Username”.
Voer twee keer je e-mailadres in.
Bedenk een password. Voer dat in bij “Password” en ook nog een keer bij “Retype
your password”.
Neem in het vak “Type the words shown in the image above” de twee codewoorden
over die daarboven staan.
PS. Kun je de woorden niet lezen klik er dan op. Er verschijnen dan twee nieuwe woorden.

Zet een vinkje voor “I agree to the Therms of Service”.
Klik tot slot op de knop “Create your account”.
5. Je ontvangt nu mail. Klik in die mail op de link om je account te activeren.
6. Vanaf nu kun je inloggen op Storybird.
PS. Voor docenten is het mogelijk om een klassenaccount aan te maken. Zij kunnen dan zelf leerlingen
toevoegen aan dat account, hen inloggegevens verstrekken, opdrachten geven en inzage hebben in het
werk van de leerlingen.
Klik dan bij 3 (Choose an account type) op de button voor “Teacher/Classs”.
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Zo log je in op Storybird.
7. Surf naar: http://storybird.com/
8. Klik rechts bovenin op de knop "Sign in".
9. Voer je username en password in en klik op "Sign in".
10. Je bent nu ingelogd en kunt beginnen met het schrijven van een verhaal.

Zo kies je in Storybird een serie plaatjes om een verhaal bij te schrijven.
11. Login op Storybird (zie nr. 7 t/m 10).
12. Klik links bovenin op de knop “Create”. Er verschijnt een scherm met 8 plaatjes.
NB. Achter ieder plaatje zit een serie bij elkaar passende plaatjes verborgen .

13. Zit er geen geschikt plaatje bij, klik dan rechtsboven de plaatjes op de tekst “See
more art”. Er komen dan nieuwe afbeeldingen in beeld.
14. Zit er nog geen geschikt plaatje bij klik dan rechtsboven op de knop “Reload”
om nieuwe plaatjes te laden.
15. Klik net zo lang op “Reload” tot je een geschikte afbeelding hebt gevonden.
16. Heb je een geschikt plaatje gevonden, klik daar dan op.
Er komen dan meer plaatjes in beeld van de serie die je hebt gekozen.
17. Heb je een geschikte serie plaatjes gevonden scroll dan naar boven en klik
bovenaan de pagina op de knop “Start a storybird”.
De eerste twee bladzijden van je boekje komen dan in beeld, met daaromheen
alle plaatjes uit de serie die je hebt gekozen.
NB. In Storybird kun je ook via themawoorden op zoek naar plaatjes. Nadat je op de knop “Create” hebt
geklikt tref je die themawoorden aan onder de 8 plaatjes.

Zo zet je plaatjes in je boek en schrijf je daar een verhaal bij.
18. Bekijk de plaatjes rondom je boekje zorgvuldig. Maak een keuze uit die plaatjes en
bedenk daar in grote lijnen een verhaal bij.
19. Maak eerst de omslag van je boek. Doe dat als volgt. Klik links onder het boekje op
de grijze rechthoek met daaronder de tekst “Cover”.
20. Klik in het vak onder “A storybird” en voer daar de titel van je boek in.
21. Klik in het vak achter het woord “by” en voer daar je naam in.
22. Kies een plaatje dat je op de omslag van je boek wilt zetten, sleep dat naar het boekje
en laat de muisknop los. De omslag van je boek is nu klaar.
23. Maak een nieuwe bladzijde door links onder je boek bij “Add a page” te klikken op
de groene knop met het plusteken.
NB. Wil je een bladzijde later weer verwijderen, ga dan met de blauwe knoppen “Previous page” en
“:Next page” naar die bladzijde toe en klik bij “Remove a page” op de rode knop met het minteken.
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24. Zoek een plaatje en sleep dat naar de nieuwe bladzijde. Sleep het plaatje over de
bladzijde en laat de muisknop pas los op de plaats waar je het plaatje wilt hebben.
NB. Zet je het plaatje aan de linkerkant van de bladzijde dan komt er aan de rechterkant een tekstvak.
Zet je het plaatje rechts dan komt er aan de linkerkant een tekstvak. Zet je het plaatje in het
midden dan komt er op de bladzijde alleen maar een plaatje en is er geen ruimte meer voor tekst.
Je kunt het plaatje ook bovenaan of onderaan de bladzijde zetten. Er komt dan een tekstvak onder
of boven het plaatje.
Per bladzijde kun je maar één plaatje plaatsen.

24. Klik in het tekstvak en voer daar je tekst in.
25. Ben je klaar met je bladzijde, klik dan op “Add a page” om een nieuwe bladzijde toe
te voegen.
26. Vul die bladzijde met een plaatje en tekst.
27. Herhaal dit totdat je boek klaar is.
28. Is je boekje klaar klik dan rechtsboven op de knop “Save”.

Zo verwijder je een verhaal uit Storybird.
29. Login op Storybird (zie nr. 7 t/m 10)
NB. Zit je al in Storybird, klik dan linksboven op het logo van Storybird .
30. Scroll in het welkomstscherm naar beneden en klik achter het boekje dat je wilt
verwijderen op de tekst “Details”.
31. Scroll naar beneden en klik zowat onderaan op de pagina op “Delete this Storybird”.
32. Bevestig de opdracht tot verwijdering door te klikken op de blauwe knop “Yes,
delete this Storybird”.

Zo kun je een boekje zelf bekijken op internet.
33. Login op Storybird (zie nr. 7 t/m 10)
NB. Zit je al in Storybird, klik dan linksboven op het logo van Storybird .
34. Scroll in het welkomstscherm naar beneden en klik achter het boekje op de tekst
“Details”.
35. Scroll naar beneden en zorg ervoor dat de button voor “This story is Private” is
aangevinkt.
36. Klik daarna op de blauwe knop “Publish”.
NB. Zolang je verder niets doet ben jij de enige die het boekje kan bekijken .
37. Klik in het volgende scherm op het boekje om het te openen.
38. Door te klikken op de blauwe driehoekjes onderaan de pagina kun je door het boekje
bladeren.
39. Wil je het boekje weer verlaten druk dan op de “Escape-toets”.
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Zo kun je een boekje delen met anderen.
NB. Wil je een boekje delen met anderen dan moet je het eerst publiceren op de manier
zoals is beschreven bij de nummers 33 t/m 36.
40. Login op Storybird (zie nr. 7 t/m 10)
NB. Zit je al in Storybird, klik dan linksboven op het logo van Storybird .

41. Scroll in het welkomstscherm naar beneden en klik op de afbeelding van je boekje.
42. Klik in het volgende scherm aan linksboven je boekje op de tekst “Send to a friend”.
43. Voer in de nog lege vakje de e-mailadressen in van de mensen met wie je je boekje
wilt delen.
44. Pas onder “Note” het bericht aan dat je wilt meesturen.
45. Klik op de knop “Send”.
46. De mensen aan wie je de e-mail hebt verstuurd krijgen nu een mail.
In die mail staat een link. Als zij daar op klikken wordt het boekje geopend.
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