
 

 

Creatief schrijven en spreken: maak een 
reclamefilmpje 

 

In de voorbije lessen leerden jullie al heel veel over reclame (het doel, tv-spotjes en 
geschreven reclame met hun specifieke kenmerken, …). Jullie weten nu hoe de 
reclamemakers op ons inspelen om ons koopgedrag te beïnvloeden en welke trucjes ze 
daarvoor gebruiken. 
 
Tijd dus voor een 
grote uitdaging voor  
jullie nu! 
Kunnen jullie ook 
zelf reclame maken? 
 
 
Wat houdt jullie opdracht in? 
 
Jullie maken in groepjes van om en bij de 4 personen een reclamespotje om onze 
school, de Middenschool Ieper, te promoten. 
 
 
Hoe ga je hiervoor te werk? 
 
Onze goede vriend OVUR is weer van de partij, dus we gaan volgens onze gekende 
strategie werken! In eerste instantie ga je duidelijk bepalen wat je doel en je 
doelpubliek is. Daarna ga je brainstormen over de inhoud van je reclamefilmpje (een 
slogan, hoe en wat ga je precies filmen, wat zal worden gezegd, …). Heb je speciale 
attributen of decors nodig voor de opnames? Zorg dan dat je alle nodige materiaal bij 
hebt op de opnamedag (2 iPad-lessen). 
 
Het reclamefilmpje wordt gemaakt met behulp van de app iMovie op de iPads.  
De opnametijd is beperkt, dus een goede voorbereiding is heel belangrijk! 
 
Enkele tips voor een goede reclamespot over onze school: 
- zorg dat de school van buitenaf kort in beeld komt 
- film en bespreek enkele aantrekkelijke voordelen van onze school (vb. gebruik 
Smartboards, gebruik iPads, sportafdeling, …) 
- een goede slogan is belangrijk 
- vermeld op het einde de website van onze school (msieper.campusminneplein.be) 
- verzorg je taalgebruik, uitspraak en spelling 
 



 

 

Bij het quoteren zal worden rekening gehouden met de volgende elementen:  
 

Filmen met behulp van de iPad (stabiliteit, links <-> rechts) 

Monteren (muziek, afbeeldingen, overgangen, tekst,…) 

Het bedenken en vermelden van een goede slogan (taaltrucjes: rijm, woordherhaling, 
beeldspraak, herhaling,…) 

Werd de nodige info gegeven om onze school aantrekkelijk te maken voor toekomstige 
leerlingen? 

Product (werd de school en de schoolnaam goed in beeld gebracht?) 

Spreekvaardigheid en taalgebruik (uitspraak, intonatie, spelling, …)  

 
 
Nog niet gemotiveerd of nog een extra stimulans nodig? 
 
Indien jullie er in slagen om een heel goed reclamespotje te maken, zal dit gebruikt 
worden om nieuwe leerlingen te rekruteren. Zo kan je filmpje bijvoorbeeld getoond 
worden op de infoavond of op de opencampusdag. 
 
Gaan met die banaan, zou ik zo zeggen! 
 
 
 
 
 
 
 
  


