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1. Surf naar ‘www.prezi.com’. 
 

2. Wanneer je nog geen account hebt, moet je je eerst registreren.  Wanneer je een account op 
facebook hebt, kan je deze ook gebruiken en moet je je niet registreren.  

 

 

3. Wanneer je een account hebt, klik je op ‘log in’. 

4. Om een nieuwe prezi te maken klik je op ‘new prezi’.  

 

5. Kies de lay-out van je perzi.  Klik dan op ‘use template’.  

6. Je kan nu je prezi gaan aanpassen, tekst en afbeeldingen gaan invoegen.  
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7. Om in te voegen, moet je dubbelklikken op de gewenste ballon of je kan links in het menu kiezen. 

 

 

 

8. Kies wat je wil toevoegen: tekst, afbeelding, tekst en afbeelding of helemaal niets. Dit doe je voor 
elke ballon.  

9. Nu kan je de lay-out van je prezi aanpassen.  Je klikt op je ballon. Er verschijnt dan een kader. Je 
kan de ballon verwijderen of de vorm aanpassen. 

 

 

10. De lay-out kan je ook aanpassen bovenaan in de werkbalk. 

a) Zet nog extra ‘frames’ in je prezi. 
b) Voeg nog dingen toe zoals een afbeelding of een filmpje. 
c) Pas de kleuren van je prezi aan. 
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11. Je prezi is nu klaar. Wat kan je nu nog doen? 

a) Bekijk je prezi door op ‘present’ te klikken. 
b) Sla je prezi op door op dit icoon te klikken. 
c) Deel je prezi met anderen door op ‘share’ te klikken.  

 

 

 12. Klik op ‘exit’ wanneer je klaar bent.  Je prezi vind je terug bij ‘your prezis’ bovenaan.  
       Wanneer je op je prezi klikt, kan je deze nog altijd bewerken, downloaden, bekijken of delen.  

13. Een prezi verwijderen doe je door op je prezi te gaan staan. Er verschijnt dan  rechtsboven een 
       vuilbakje. 

 

A B C 
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