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Een tools om een presentatie te delen die je gemakkelijk kunt uploaden en online kunt delen. 

 

Gebruiksvriendelijkheid: 

Met deze tool kun je een PDF bestand uploaden en je krijgt dan meteen toegang tot je presentatie. 

Je heb verschillende mogelijkheden om uit te kiezen en je kunt de dia- overgangen ook kiezen. Je 

kunt opmerkingen en notities maken en je kunt zelfs een stem opnemen. Je kunt dan bijv. het 

commentaar inspreken. Je kunt dit daarna ook delen op bijv. facebook ed. 

Deze tool is gebruiksvriendelijk omdat hij gemakkelijk in gebruik is. Van de tool kun je gratis gebruik 

maken en de mogelijkheden zijn beperkt maar wel voldoende zodat het gemakkelijk in gebruik is en 

dat je snel door hebt hoe het moet. Je kunt je gratis registeren en vervolgens meteen gebruik maken 

van de tool. 

Het is een flexibele tool omdat je zelf de opmaak kunt kiezen. 

De tool is geschikt vanaf de groep dat kinderen spreekbeurten moeten geven. Dus vanaf groep 4 t/m 

8.  Ze kunnen de tool zelf gebruiken of jij kunt de tool gebruiken en inzetten voor de leerlingen. Je 

kunt de tool ook online delen met bijv. facebook of google. 

Ik denk dat leerlingen dit een makkelijk tool vinden en ook makkelijker in gebruik dan bijv. 

PowerPoint. Je kunt er net meer mogelijkheden mee en jij hebt iets anders gemaakt dan anderen. 

 

Gebruikershandleiding: 

Allereerst moet je inloggen: 

1. Ga naar de site http://www.slidesnack.com/  

2. Kies bovenaan voor Sign in  

3. Kies voor Sign in for email en vul de gegevens in. 

 

4. Je moet dan naar je mail en de link accepteren. 

5. Het inloggen is gelukt! 



 

 

 

 

 

 

Het maken van een nieuwe presentatie. 

1. Klik bovenaan op New presentation. 

 

2. Vul dan alle gegevens in. Geef het een titel en zoek het PDF document op. 

 

3. Klik vervolgens op Next. 

4. Kies nu de opmaak (template). 

 

5. Als je naar onder gaat kun je nog meer aanpassen: 

6. Als je klaar bent klik je op Finish. 



7. Klik op de volgende site om voorbeeld presentatie te bekijken 

http://share.snacktools.com/99DEC8A6AED/b71jycj1  

 

Opname toevoegen aan je presentatie. 

1. Klik bovenaan op new slidecast 

 

2. Kies nu een presentatie waarbij je geluid aan wilt brengen. 

 

3. Klik op use presentation. 

4. LET OP! Je hebt hier microfoon of camera voor nodig! 

5.  Klik op de rode knop om iets op te nemen. 

5. Begin met praten of muziek laten horen. 

6. Ben je klaar? Klik dan op de stop knop (zwarte vierkant). 

7. Je kunt weer kiezen uit een stijl. 

 

8. Om het filmpje te bekijken klik op de play knop. 



 

9. Ook kun je nog opmaak veranderen van filmpje. 

10. Klaar? Klik op finish. 

 

Delen van het document. 

1. Om je document te downloaden of op youtube wilt zetten dan moet je een betaald account 

nemen. Je kunt de link wel delen met vrienden. 

 

2. De link staat onder public link. Deze link kun je sturen naar de mensen waarvoor het nodig is. 

 

Filmpje: 

http://www.youtube.com/watch?v=zHe-WU44PW8  

 

 

 



Lesideeën:  

 

Leerkracht. 

De leerkracht kan het gebruiken om een opdracht te geven met eventueel ingesproken delen. 

Je kunt zelf een Powerpoint maken of Word bestand en dit opslaan als PDF. Vervolgens kun je dit 

uploaden op slidesnack en kun je hier ingesproken opdrachten bij geven voor kinderen. Je zou 

natuurlijk ook gewoon informatie kunnen geven. 

 

Kant en klare lesideeën. 

Voorbeelden van verschillende slidesnacks kun je vinden op: 

http://www.slidesnack.com/ 

Kies dan examples. 

 

Groep 4 t/m 8 

- Te gebruiken voor spreekbeurt. Kinderen kunnen een spreekbeurt maken via een bepaald 

programma en dit als PDF opslaan. Maar ook voor een vertelbeurt of een presentatie van een project 

of thema waar ze mee bezig zijn geweest. 

Vervolgens kun je dit laten zien via Slidesnack. Allerlei onderwerpen zijn mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 


