
Verjaardagsavatar
Namen op blad

1. Open een nieuw google document.

2. Typ als titel ‘verjaardagsavatar + jouw naam’ → bv. ‘verjaardagsavatar Klara’.

3. Typ op het lege blad één keer jouw naam.

4. Selecteer jouw naam helemaal en zet hem op lettergrootte 24.

5. Selecteer jouw naam nogmaals helemaal en klik op ‘ctrl C’. Je gaat nu jouw selectie
kopiëren.

6. Typ achter jouw naam één spatie en doe nu ‘ctrl V’. Je plakt nu de gekopieerde
selectie.

7. Doe dit zo vaak tot je hele blad volstaat.

8. We gaan nu eerst wat lettertypes toevoegen die je leuk vindt.

9. Klik op het lettertype  en dan op ‘Meer lettertypen’.

10.Vink in de linkerlijst een aantal lettertypen aan die je leuk vindt. Ben je tevreden van je
keuze, druk dan onderaan op OK.  Hieruit kan je dus dadelijk ook effectief kiezen!

11.Selecteer nu in je bestand telkens één keer je naam en kies dan steeds een ander
lettertype. Probeer wel de lettergrootte op 24 te laten staan. Doe dit voor de rest van
de pagina.

12.Wil je nog alles netjes uitgelijnd?  Doe dan ‘ctrl A’ en klik op de uitvulstreepjes:



Avatar maken

13.Open een nieuw tabblad door bovenaan op het plusteken te klikken of door ‘ctrl T’ te
typen.

14.Voeg de volgende URL in https://wpjournalist.nl/avatar-maken/

of scan de volgende QR-code

15.Klik op je geslacht om aan de slag te gaan.

16.Voer elke stap voor het maken van jouw
avatar zo nauwkeurig mogelijk uit.

17.Ben je klaar?
Druk dan rechts onderaan op ‘download’ en kies hier voor ‘png 400x400’.

https://wpjournalist.nl/avatar-maken/


Compositie maken

18.Ga terug naar het eerste tabblad waarop je jouw naam typte en aanpaste.
Zet de cursor ergens onderaan op die pagina.

19.Voeg nu via ‘Invoegen’ jouw avatar in.  Doe dit via de volgende stappen:

➥

Klik nu op het juiste bestand en klik op ‘openen’.

➥

20.Klik op je afbeelding en kies onder de afbeelding ‘voor de tekst’.
Nu kan je ze ergens willekeurig op de pagina plaatsen.

Ben je nog niet zeker, zet de afbeelding dan ongeveer in het midden. Later kan je
alles nog aanpassen!



21.Nu gaan we de verjaardagsbalk toevoegen.
Klik bovenaan in je document op ‘invoegen’ - ‘tekening’ - ‘nieuw’

➥

➥ Voeg een tekstvak in.

➥ Typ jouw verjaardag in het midden van het tekstvak door de volgende
knoppen te gebruiken:
(bv. 17 mei)

➥ Doe dit allemaal op deze manier:
- lettergrootte = 48
- lettertype = Aclonica
- letterkleur = wit (aan te passen via drie puntjes rechts)
- opvulkleur = vrij te kiezen (via verfpotje)

Tevreden?  Klik op ‘opslaan en sluiten’.  Je kan altijd nog terug als je iets wil wijzigen…



22.Zet dit tekstvak weer vóór je tekst op dezelfde manier als voorheen:

23.Schuif nu alles een beetje naar boven en zorg dat je avatar mooi op de
verjaardagsbalk zit. Nauwkeurig werken dus! Je kan ook je avatar nog wat groter of
kleiner maken door erop te klikken en aan één van de hoekjes te slepen (groter) of te
duwen (kleiner).  Blijf oog hebben voor afwerking!

24.Ben je helemaal tevreden?  Super!  Mail dit bestand dan naar je leerkracht.
De leerkracht zal zeggen wat het e-mailadres is.

Doe dit op de volgende manier:

25.Druk tot slot op ‘Verzenden’.

Misschien kan je zelf ook rechtstreeks printen in kleur?  Ga ervoor!
Of werk je in google classroom?  Ook handig!

Keuze genoeg dus om aan je resultaat te geraken…

Taak volbracht!


