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1-Second-Video – Handleiding 

 
 
 
Opdracht 
Maak een videoverslag van minimaal 14 dagen met telkens één seconde video per dag.  
Je gebruikt hier best een 1-second-video-app voor. Zelf de dagelijks gefilmde seconden aan elkaar monteren is 
dus niet nodig, dat doet de app voor jou.  
 

Klasaanpak 
Jij bent de leerkracht, maar je hoeft niet de regisseur van jullie video te worden… Dat creëert weinig leerkansen 
voor je leerlingen. 
  
Hoe kan je leerlingen betrekken? 
 

 denk samen na over de periode waarin jullie willen filmen (themaweken, voorbereiding feest, …) en/of 
over een thema/attribuut/perspectief als rode draad, … 

 denk elke dag met de klas of een groepje na over het geschikte moment om te filmen (uitstap, bezoek, 
moeilijke toets, een nieuw spel op de speelplaats, …) 

 elke dag filmt een ander(e) (groepje) leerling(en) een stukje van de dag 
 elke dag beslist de filmploeg welke seconde hen het interessantst lijken voor het finaal verslag  
 een (groepje) leerling(en) krijgt tijdens het weekend de verantwoordelijkheid om te filmen… 
 … 

 
Praktische TIPS 
 
 

 test (samen) de app een paar dagen vooraf al eens uit om ermee vertrouwd te raken 
 gebruik altijd dezelfde smartphone of tablet waarop de app geïnstalleerd is. 

 
 film momenten met wat actie: ll die lopen, dansen, … iemand die aan het praten is, … .  
 maak een paar keer per dag een opname van een aantal seconden. Dan heb je wat keuze. 
 maak met dezelfde smartphone ook geregeld een foto. Als je geen geschikte seconde hebt, kan je een 

foto plaatsen. De meeste apps geven die mogelijkheid. 
 hang een reminder op in de klas zodat je deze doorlopende opdracht niet vergeet. 

 
Tot slot 

 Wil je een groeiproces op school op een toffe, laagdrempelige manier visualiseren vb. de bouw van 
een nieuwe klas / gebouw, de aanloop naar het schoolfeest,  je leerlingen doorheen het ganse 
schooljaar, … ? Zulke apps zijn er uitermate geschikt voor. 

 
Hoe werken ze?  
 
De apps zijn zeer gebruiksvriendelijk: het gebruik wijst zichzelf uit.  
 
Ze zijn telkens opgebouwd als een kalender. Duid je een dag aan, dan kan je kiezen uit de filmpjes en foto’s die 
je op die dag met je smartphone gemaakt hebt. Je selecteert je video en knipt er 1 seconde uit. Die wordt 
opgeladen op de gekozen dag.   
Dit herhaal je elke dag opnieuw. Tot de laatste dag. Dan duid je de eerste en laatste dag van je videoverslag aan 
en worden de seconden aan elkaar gemonteerd tot een mooi filmpje.  
 
Onder enkele tutorials 

 1 second everyday:  https://youtu.be/rsvUDvpTcdw 
 Leap Video: https://www.leapsecond.co/  

Materiaal 

 smartphone(s) of tablet(s) 

met one-sec-a-day-app  

 1 Second Everyday 
(betalend) 

 Leap Second  
(gratis, iOS)   

 One Second Video 
(gratis, Android) 

 … 
 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
https://youtu.be/rsvUDvpTcdw
https://www.leapsecond.co/
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Praktisch 

 
Mail de filmpjes naar ket@bruzz.be met sandra.schreurs@bruzz.be en  ruth.vertongen@vgc.be in cc en als 
onderwerp BRUZZ KLIK One Second Video.  
 
Vermeld bij je bericht altijd:  

 klas en school 
 de periode waarin je het filmpje hebt opgenomen 
 een drietal inleidende zinnetjes over de periode of het thema waarover het videoverslag  gaat 

 
Enkele voorbeelden op BRUZZKet.be/klik 
 

 https://www.bruzzket.be/videoreeks/klik/video-1-second-every-day-het-vijfde-leerjaar-van-de-buurt-
schaarbeek 

 

Leergebied Eindterm 

Muzische vorming Als de ll samenwerken of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 
1. BEELD 
De ll kunnen 
1.2 door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, verwerken 
en erover praten. 
1.3 beeldinfo herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 
1.4 plezier en voldoening vinden in beeldend vormgeven en genieten van wat beeldend is 
vormgegeven. 
1.5 beeldende problemen oplossen, technieken toepassen en gereedschappen en materialen 
hanteren om beeldend vorm te geven op een manier die hen voldoet. 
5. MEDIA 
5.3 De ll kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en 
weergavetoestellen (informatiedragers) aanwijzen, benoemen en ze creatief bedienen. 
6. ATTITUDES 
De ll kunnen 
6.3 genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 
6.4 vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 
Als de ll samenwerken of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 
6.5 respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 

ICT 1. De ll hebben een positieve houding tgov ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te 
ondersteunen bij het leren. 
2. De ll gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. 
5. De ll kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. 
7. De ll kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. 

Sociale vaardigheden Als de ll samenwerken of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 
1. Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 
1.2 De ll kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
3. Sociale vaardigheden - domein samenwerking 
De ll kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of 
etnische origine. 

Sleutelcompetenties Digitale geletterdheid 
- in staat zijn om moderne technologieën functioneel, doelgericht en kritisch aan te wenden 
- kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om kritisch, bewust, creatief en actief met 
media om te gaan 
Als de ll samenwerken en/of elkaars filmpjes bekijken en erover in gesprek gaan… 
Samenwerken 
- een positieve en open houding t.a.v. andere ideeën 
- kunnen samenwerken met anderen 
- moderne technologieën kunnen aanwenden voor het gezamenlijk realiseren van doelen 

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:sandra.schreurs@bruzz.be
mailto:ruth.vertongen@vgc.be
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- kunnen onderhandelen en afspraken maken met anderen in een team 
Sociale en Culturele vaardigheden 
- constructief kunnen communiceren in verschillende sociale situaties met respect voor andere 
visies, uitingen en gedragingen 
- het tonen van inlevingsvermogen en belangstelling voor anderen 
Communiceren 
- doelgericht info uitwisselen 
- kunnen omgaan met verschillende communicatiemiddelen (teksten, film) en het hanteren van 
verschillende strategieën daarbij 

 
 

 

… ik vond het niet gemakkelijk. Ook het uitkiezen van film en fotomateriaal was niet makkelijk. Ik wou toch dat 
elk kind zeker eens in beeld kwam, maar we vonden het wel heel leuk om dit eens uit te testen.  
 

 
Ik vond deze opdracht perfect om te differentiëren: de leerlingen werkten eraan in kleine groepjes die een 

sterkere interesse toonden. Je kan One Second Everyday echt breed invullen als leerkracht. 
 

Ik denk dat leerkrachten met expertise dit zelf kunnen draaien, misschien kan een onderwijsondersteuner 
nieuwe leerkrachten wel wat extra houvast bieden bij de invulling en aanpak van de opdracht (leerplandoelen, 
klasorganisatie, …).  

https://webmail.vgc.be/owa/redir.aspx?C=QQzAcSPRJM-b27zp25G_H1RExdMj5A1vWH78T9VsfUXSwjUJdRHVCA..&URL=http://bruzz.be
http://www.onderwijscentrumbrussel.be/

