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Zo maak je met Zooburst een 3D-flipping-book.
3D flipping books zijn boeken waaruit de plaatjes omhoog
springen bij het omslaan van de bladzijden.
Bij Zooburst is het mogelijk om dergelijke boeken online
te maken en te delen met anderen.
Ook kunnen de boeken in embedded vorm worden opgenomen
op eigen website of weblog.
In de boeken kunnen eigen plaatjes en afbeeldingen van internet worden opgenomen.
Bij de pagina's, waar met een bladerfunctie doorheen gebladerd kan worden, en bij de
afbeeldingen kunnen teksten worden geplaatst.
Zelfs hyperlinks kunnen worden toegevoegd.
De 3D flipping books van Zooburst zijn meer dan een prentenboek: zij kunnen heel goed
gebruikt worden voor het verstrekken en delen van informatie.

Zo maak je een account aan bij Zooburst.
Om met Zooburst te kunnen werken moet eerst een account worden aangevraagd.
Het aanvragen van een account gaat als volgt.
1. Surf naar http://zooburst.com/
2. Klik rechts bovenin op de knop “Register”.
3. Voer op de pagina die zich opent de volgende gegevens in:
je voornaam, je achternaam, een nickname, je e-mail-adres, je geboortedatum.
Kies “No” bij “Are you a teacher” en zet een vinkje voor “I agree the terms of
service”.
Neem de twee codewoorden over en klik op de knop “Sign in”.
NB. Kun je de twee codewoorden niet lezen klik dan op het bovenste knopje met de 2
gebogen pijltjes; er verschijnen dan 2 nieuwe woorden.

4. Je ontvangt in je mailbox een bericht. In dat bericht staat een password waarmee je
kunt inloggen.

Zo log je in op Zooburst.
5.
6.
7.
8.

Surf naar http://zooburst.com/
Klik rechts bovenin op de knop “Sign In”.
Klik in het volgende scherm op “Personal or teacher account”.
Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op de knop
“Sign in”.
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Zo maak je een nieuw 3D flipping book aan.
9. Surf naar http://zooburst.com/ en login.
10. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
11. Klik op de knop “New book”.
12. Voer een titel in voor je boek bij “What would you like to name your book?”
Geef bij “What is this book about?” een korte omschrijving van waar je boek over
gaat.
Kies bij “Who can see this book?” voorlopig voor “Only me”.
NB. Als je boek klaar is en je wilt je boek openbaar maken dan kun je dit later veranderen in
“Everyone”.

Kies bij “Can other users comment on this book?” voorlopig voor “No”.
Klik tot slot op de knop “Save”.

Zo bepaal je het kleurenschema van je boek.
13. Surf naar http://zooburst.com/ en login.
14. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
15. Klik naast het boek dat je wilt bewerken op “Build”.
16. Recht naast je boek, onder de tekst “Appearance” tref je 4 kleurenknoppen aan.
Daarmee kun je achtereenvolgens de kleuren instellen van de bladzijden van je
boek, van de grond, van de horizon en van de lucht.
Klik op de knoppen en kies de gewenste kleuren.
17. Klik rechts bovenin op de knop “Save” om het kleurenschema op te slaan.

Zo zet je een tekst onder een bladzijde en pas je die aan.
18. Klik onder het boek onder de tekst “Page narration”, op de tekst “What is
happening on this page”.
Er opent zich een scherm waar je eigen tekst kun invoeren en aanpassen.
19. Selecteer een ingevoerde tekst en klik op de dikke “B’ om de tekst vet te maken.
20. Selecteer de tekst en klik op het zwarte blokje om de kleur te wijzigen.
21. Zo breng je een hyperlink aan naar een bepaalde internetpagina?
,
- selecteer de tekst.
- klik op de linkerknop met de 3 schakels.
- voer het internetadres in van de site waar naar toe gelinkt moet worden.
22. Klik rechts bovenin op het groene vinkje om de tekst op te slaan.
23. Klik rechts bovenin op “Save” om de wijzigingen op te slaan.
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Zo voeg je een nieuwe bladzijde toe.
24. Onder de bladzijde van je boek, onder de tekst die je net hebt ingevoerd staat de tekst
“Page manager”.
Omdat je nog maar 1 bladzijde hebt gemaakt staat daaronder een blokje met een
“1” erin.
Klik rechts naast de “1” op het groene plusteken als je een nieuwe bladzijde wilt
maken met een ander kleurenschema.
Klik op de blauwe gebogen pijl als je een nieuwe bladzijde wilt maken met hetzelfde
kleurenschema als bladzijde 1.
25. Klik op de knop “Save” om de wijzigingen op te slaan.

Zo verwijder je een bladzijde.
26. Klik op het nummer van de bladzijde die je wilt verwijderen.
27. Klik op het rode kruis om de bladzijde te verwijderen.

Zo plaats je een illustratie in je flipping book.
- Eigen plaatjes toevoegen:
28. Selecteer aan de linkerkant, achter de tekst “Add pictures to” de button “Book”.
29. Klik op de groen pijl boven de tekst “Add pictures to”.
30. Zoek op je PC naar het gewenste plaatje, klik erop en klik op de knop “Openen”.
31. Er komt nu een plaatje in beeld. Klik daarop om het in je boek te plaatsen.
- Plaatjes toevoegen uit de bibliotheek van Zooburst (op 2 manieren)
A.
32. Voer aan de linkerkant, in het witte invoerveld, vóór de afbeelding van het
vergrootglas, het onderwerp in van de gewenste afbeelding (NB. denk erom Zooburst is
Engelstalig).
33. Klik op het vergrootglas.
34. Er komen nu plaatjes in beeld. Klik op het gewenste plaatje om het in je boek te
plaatsen.
B.
35. Klik op de afbeelding van de verrekijker.
36. Klik achter de tekst “Select a letter from the list below” op het zwarte driehoekje.
37. Klik op de beginletter van het onderwerp van de afbeelding die je wilt plaatsen.
38. Klik achter de tekst “Select a keyword from the list below” op het zwarte driehoekje.
39. Klik in de lijst op het onderwerp van de afbeelding die je wilt plaatsen.
40. Er komen nu plaatjes in beeld. Klik op het gewenste plaatje om het in je boek te
plaatsen.
NB. Als je dat wilt kun je ook plaatjes op de achtergrond plaatsen. In plaats van de button “Book” moet je
dan de button “Background” aanvinken. Deze plaatjes springen niet omhoog als je later.door het boek
bladert.
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Zo verwijder je een illustratie.
41. Klik op het plaatje dat je wilt verwijderen.
42. Klik rechts bovenin naast de tekst “Appearance” op het rode kruis.

Zo voeg je tekst toe aan een illustratie.
43. Klik op het plaatje waar je tekst aan wilt toevoegen. Om het plaatje verschijnt een
gele cirkel.
44. Klik onder het plaatje, onder de tekst “Character text” op “What am i doing?”
45. Handel nu op dezelfde manier als bij het plaatsen van een tekst bij een pagina: zie
nummer 19 t/m 23.
NB. Als je je flipping book later bekijkt zie je bij plaatjes waar een tekst bij is
geplaatst een uitroepteken. Als je op dat uitroepteken klikt komt de tekst in beeld.

Wijzigingen aanbrengen aan een illustratie.
1. Illustratie naar voorgrond/achtergrond verplaatsen:
46. Klik op een plaatje, houd de muisknop ingedrukt en versleep het plaatje met
ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.
NB. Als er een rode cirkel om het plaatje verschijnt betekent dat dat het plaatje niet
verder verschoven kan worden.

2. Illustratie vergroten/verkleinen:
47. Klik op een plaatje.
48. Verschuif de knop “Size” aan de rechterkant tot het plaatje de gewenste grootte heeft.
NB. Ook hier geldt, verschijnt er een rode cirkel dan zijn de grenzen bereikt.
De betaalde versie van Zooburst (upgrade) heeft meer mogelijkheden.

3. Illustratie draaien:
49. Klik op een plaatje.
50. Verschuif de knop “Rotation” aan de rechterkant tot het plaatje de gewenste
draaihoek heeft bereikt.
NB. Als er een rode cirkel om het plaatje verschijnt betekent dat dat het plaatje niet
verder gedraaid kan worden.

- Illustratie verder of minder ver laten uitklappen:
51. Klik op een plaatje.
51. Verschuif de knop “Pop angle” aan de rechterkant tot het plaatje de gewenste
stand heeft bereikt.
NB. Als er een rode cirkel om het plaatje verschijnt betekent dat dat het plaatje niet
verder gekanteld kan worden.
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- De uitsnede zichtbaar of onzichtbaar maken:
52. Klik op een plaatje.
52. Klik bij “Cut out” op “Invisble” als je wilt dat de uitsnede (plaats waar het plaatje uit de
baldzijde is gesneden) niet zichtbaar is.
53. Klik bij Cut out” op “Use color” als je wilt dat de uitsnede wel zichtbaar is.
54. Wil je de uitsnede een andere kleur geven, klik dan op het zwarte blokje achter “Use
color” en klik op de gewenste kleur.
NB. In de gratis versie van Zooburst zijn de opties: Backing, Pop Delay, Pop Time en Sound
uitgeschakeld.

Let op!!! Maak er een gewoonte van om wijzigingen die je hebt aangebracht
regelmatig op te slaan.

Zo breng je later wijzigingen aan in je flipping book.
55. Surf naar http://zooburst.com/ en login.
56. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
57. Klik naast het boek dat je wilt bewerken op “Build” als je het flipping boek zelf wilt
veranderen.
58. Klik naast het boek op “Edit” als je de titel van je boek en de omschrijving wilt
veranderen en als je het boek openbaar wilt maken.

Zo verwijder je een flipping book.
59. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
60. Klik naast het boek dat je wilt verwijderen op “Delete”.

Zo kun je je flipping book bekijken.
55. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
56. Klik naast het boek dat je wilt bekijken op “View”.
57. Klik op het witte driehoekje om het flipping boek te starten.
58. Staat er bij een plaatje een uitroepteken dan is er bij dat plaatje een tekst opgenomen.
Als je op dat uitroepteken klikt komt de tekst in beeld.
59. Is er een hyperlink opgenomen bij een tekst dan staat er een streep onder die tekst.
Als je op die tekst klikt wordt je doorgelinkt naar de aangebrachte website.
60. Met een klik op de groene pijl kun je doorbladeren naar de volgende bladzijde.

ZO maak je met Zooburst een 3D flipping book.
http://ict-idee.blogspot.com
©H. van Schie

ICT-idee
6

Zo kun je je flipping book delen met anderen.
- Via de mail
61. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
62. Klik naast het boek dat je wilt delen op “View”.
63. Klik onder je flipping book op de knop “Share”.
Er komt een internetadres in beeld.
Als je naar dit internetadres surft kun je je flipping book bekijken.
64. Wil je dat anderen je flipping book kunnen inzien, vul dan het e-mailadres van die
ander in, voeg een boodschap toe en klik op de knop “Send”.
- Embedden op website of weblog:
65. Klik bovenaan op de pagina op het tabblad “My books“.
66. Klik naast het boek dat je wilt embedden op “View”.
67. Klik onder je flipping book op de knop “Embed”.
68. Vink de afmetingen aan van je flipping book.
69. Klik op de tekst “Copy to clipboard”.
70. Surf naar het beheergedeelte van je weblog of website en plak de gekopieerde tekst
daar waar je de html-code kunt invoeren.
71. Sla de wijzigingen op en het flipping book staat op je website of weblog.
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