Instructie Film-upload
Doel


Digitaal podium creëren voor leerkrachten en leerlingen de Bergse
basisscholen.
o Leuke wijze voor zowel leerkrachten als leerlingen om bezig te zijn met
de Bergse Vastenavend.
o Thematisch delen van leutige zaken die op de Bergse basisscholen
worden gedaan in aanloop van de Vastenavend.
o Leren van collega’s hoe je de Vastenavend op bepaalde thema’s kunt
gebruiken in je lessen.
o Platform voor leerlingen om eenvoudig leuke Vastenavendfilmpjes uit
de klas/school te laten zien aan ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s.

Upload stappen
1. De leerkracht maakt een film (met mobiele telefoon of video recorder, let op dat
je HORIZONTAAL OPNEEMT)
2. Vul je gegevens in (let op: mailadres moet een adres zijn van een Bergse
basisschool!)
3. Upload je film: Selecteer video & klik vervolgens op Upload video (een indicatie
van % verschijnt). De film wordt nu geüpload (Let op: hoe langer de film, deste
langer duurt de upload!).
4. Klik op Verstuur, zodra dit gereed is kom je in een nieuw scherm.
5. De werkgroep beoordeelt de film en geeft hem vrij.
6. Je ontvang een mail dat de film op Kindervastenavend.nl staat.
7. De film is nu te zien op de filmpagina (je kunt een filter instellen op
school/categorie/groep)

Tip: maak je film niet te lang, korte films zijn attractiever om naar te kijken!
P.S. Je kunt het beste eerst de film op je smartphone of computer zetten en daarna
via de instructie uploaden.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar: info@kindervastenavend.nl
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Hoe werkt het? (achtergrond)







Alleen film, geen foto.
Wie en hoe uploaden:
o Upload alleen door leerkrachten van Bergse basisscholen.
o Check/vrijgave op mailadres (scholen-mailadres) of upload door
betreffende persoon mag.
Controle & vrijgave:
o Werkgroep KV.nl beoordeelt IEDERE film op content en geeft vrij,
leerkracht ontvangt mail dat film vrijgegeven is en op KV.nl staat.
Regels voor media
o Privacy & auteursrechten:
 Scholen zelf verantwoordelijk voor privacy-beleid
 Rechten liggen bij SV na upload
 SV kan nooit worden aangesproken op auteursrechten,
eventuele claims worden doorgelegd naar scholen.
o Opname film:
 Horizontaal (smartphone / videocamera)
 Geen reclame (naam school mag worden opgenomen in film)
 Geen geloof of andere zaken die aanstootgevend zijn.
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