
Ideeën voor online contact met een kinderclub

De beste ideeën voor online contact zetten de kinderen in beweging. Kinderen houden van 
verantwoordelijkheid, activiteit en relatie. 
Het leukst vinden ze het als hun eigen idee, foto of video weer terugkomt in het programma. 
Stilzitten en luisteren zijn minder goede ideeën. 
Daarom heb ik ideeën bedacht die gericht zijn op interactie. 

De lijst met ideeën

• Een grappig item over iets uit het nieuws. 
Mark Rutte vertelde in het jeugdjournaal dat hij zijn eigen kamer ging opruimen als hij in 
quarantaine zou zitten. 
Ik heb dat fragment eruit geknipt en gebruikt. Ik heb een challenge gemaakt: wie kan het 
best de eigen kamer opruimen? En stuur een foto als bewijs!
Of: teken de onopgeruimde kamer van Mark Rutte. 
Volgende keer doe ik een item over de gebarentolk uit de persconferentie. Ik gebruik dan de 
foto waarbij ze naar haar keel grijpt. En ik pak een filmfragment met een grappig gebaar. 
De uitdaging: doe een bestaand gebaar na, of verzin een nieuwe. Misschien een zombie? Of 
een lieve koala? Of plakband?
Je kunt ook deze FB pagina gebruiken waar gebaren uitgelegd worden:
https://www.facebook.com/hetgebaarvandedag/

• Een verhaal vertellen. Als je goed kunt vertellen vinden ze dit erg leuk. 
Vorige keer heb ik het verhaal verteld van Noach die opgesloten zat in de ark. 

• Een liedje om mee te zingen. Je kunt de youtube link delen, of het filmpje in je livestream 
zetten. Let wel op auteursrechten!

• Bidden. Je kunt ze vooraf vragen om gebedspunten. 

• Laat ze een work-out of dansje nadoen. Op youtube zijn talloze voorbeelden te vinden. Je 
kunt ook zelf bewegingen voordoen. 

• Laat oudere kinderen zelf een item maken. Je kunt ze via videobellen op weg helpen. 
Deze ga ik binnenkort testen met kinderen die al tijden filmpjes op TikTok posten. 

• Doe een kleurplaat of bouwplaat door de bus. In je uitzending leg je dan uit hoe je die kunt 
maken. Dit kan ook met materiaal voor andere werkjes. Het is leuk als je materiaal geeft 
waarbij ze niet gelijk kunnen zien wat het wordt. 
Vraag natuurlijk om foto's!

• Zet met stoepkrijt een speurtocht uit in de buurt. Als zij ook stoepkrijt hebben kun je ze 
grappige en lieve opdrachten meegeven: schrijf iets liefs voor je meester of juf bij de school,
of maak een tekening voor het raam van het bejaardentehuis. En via de app of facebook kun 
je extra instructie en vragen meegeven. Misschien komt er wel een oplossing uit de 
speurtocht, en die kunnen ze dan naar je opsturen. 

• Vraag de kinderen om elkaar een kaartje te sturen. 

• Stuur de kinderen een kaartje. 

• Doe een proefje voor dat ze thuis kunnen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld deze: https://www.facebook.com/oeds.blok/posts/2791079354293933
Zie ook deze pagina: https://wibnet.nl/techniek/voeding/waarom-is-het-zo-moeilijk-om-een-
ei-fijn-te-knijpen?
fbclid=IwAR0TR7nXUTALOd_tkgcyYh6Z1wYgBuV4HEKRrctenDelTqHVEFTgOwhJ-24
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• Verzin een stelling. Zijn de kinderen voor of tegen? Waarom?
De uitslag van de stelling neem je natuurlijk op in je volgende uitzending. 

• Kijk voor meer ideeën en een goed voorbeeld eens naar het jeugdjournaal. Die zijn meesters 
in filmpjes voor kinderen. Hun onderwerpen, dynamiek en taalgebruik zijn echt heel goed, 
daar kijk ik veel van af. 

Extra tips

Ik zou maximaal twee challenges per keer geven. Meer gaan de kinderen niet onthouden en 
uitvoeren. 

Ik ben zelf nog aan het twijfelen of ik 1x/week een lange livestream doe (kinderclub ritme) of 
meerdere keren een kort item. Vaker heeft voordelen, want dan krijgen de kinderen hun eigen foto 
of filmpje snel terug te zien. 

Houd je onderwerpen vooral ook kort. Je kunt niet zien of ze hun aandacht erbij hebben. 2-3 
minuten per onderwerp is een goede tijd. 

Houd het persoonlijk. Laat je huis zien, maak een grapje tussendoor, laat zien wie je bent. 

Uitleg livestream

Zorg dat je livestream op youtube zit. Dat is het makkelijkste kanaal voor iedereen om te openen. 
Je kunt de livestream link delen via whatsapp en fb enzo. 

Let op! Als je youtube livestream inschakelt voor je youtube kanaal duurt het 24 uur voordat je het 
kunt gebruiken. En daarna wil je waarschijnlijk eerst testen voordat je het echt gebruikt. Dus meld 
je op tijd aan voor youtube.

Je kunt ook vooraf de livestream oploaden en publiceren op een ingeprogrammeerd tijdstip. Het 
voordeel van écht live streamen is dat je gelijk kunt reageren op appjes en videochat. 

Ik gebruik zelf OBS livestream, een gratis programma waarbij ik foto's en filmpjes kan laten zien 
terwijl ik vertel. Dat is een makkelijk programma, ik had het in een uurtje of twee goed in de 
vingers. 

Als je OBS lastig vindt kun je ook gewoon youtube livestream gebruiken, maar dan kun je alleen 
het beeld van je webcam tonen. 

Kijk hier voor livestream uitleg:
https://support.google.com/youtube/topic/9257891?hl=nl&ref_topic=9257610

En hier vind je OBS:
https://www.obsproject.com/

Tips voor OBS

1. Bij OBS moet je de sleutel voor je Youtube livestream invoeren. Die vind je bij je YouTube 
livestream. Vervolgens klik je in OBS op 'Start Stream' én in YouTube livestream op 'Live 
gaan'. 

2. De scenes zijn je krachtigste instrument. In de scenes (linksonder) kun je vooraf 
inprogrammeren wat er zichtbaar is: je webcam beeld, een diashow met plaatjes voor je 
bijbelverhaal, een filmpje etcetera. 
Maak voor elk onderwerp een scene aan. 

3. Al het materiaal dat je gebruikt (foto's, filmpjes, tekst) zet je vooraf in OBS klaar. 
Voor elk onderwerp zet je in de scene je foto's en filmpjes klaar bij de Bronnen. 

4. Ga naar Instellingen (rechtsonder) --> Sneltoetsen om sneltoetsen aan te maken voor je 
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scenes. Met één toets kun je naar het juiste onderwerp gaan. Je kunt ook sneltoetsen 
aanmaken om een bepaalde bron zichtbaar of onzichtbaar te maken, of om een dia van je 
diashow verder te klikken. 
Tip: maak een lijstje met sneltoetsen en hang een printje op een plek naar je 
computerscherm zodat je die kunt zien terwijl je aan het streamen bent. 

5. Je kunt filmpjes van youtube downloaden en opslaan. Daar zijn meerdere online services 
voor. 
Ik gebruik: https://www.clipconverter.cc/
Daar kun je ook aangeven bij welke seconde je wilt starten en stoppen. Dat heb je nodig om 
precies het juiste fragment te pakken. 

Vragen?

Je kunt me via facebook contacten voor vragen en tips. 
https://www.facebook.com/meester.roeland.3
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