
volledig

De agent pakte een dief op en de dief gaf zich volledig over.  



de afdruk

Mijn vakantiefoto’s had ik af laten drukken en de afdrukken 
waren van goede kwaliteit. 



de camera

Als wij naar een museum of voorstelling gaan neemt de juf 
altijd haar camera mee zodat ze foto’s kan maken.   



het fotoalbum

Van iedere vakantie laat ik de foto’s afdrukken en plak ze in 
een fotoalbum. 



de donkere kamer

Als je de foto’s laat af drukken gebeurt dat in een donkere 
kamer. 



De foto van de klas hebben wij opgestuurd maar helaas 
hebben wij niets gewonnen met de fotowedstrijd. 

de foto



de dia

Vroeger werd er veel gebruik gemaakt van dia’s. 



de fotograaf

De fotograaf komt altijd aan het begin van het nieuwe 
schooljaar bij ons op school. 



afdrukken

Voordat je de foto’s in een fotoalbum plakt moet je ze eerst af 
laten drukken. 



fotograferen

De fotograaf fotografeerde prachtige landschappen en liet deze 
foto’s afdrukken. 



de namaak

Schilderijen van beroemde schilders worden weleens 
nagemaakt. 



de pasfoto

Als je een paspoort laat maken heb je een pasfoto nodig. 



het negatief

Vroeger hadden de mensen nog geen digitale camera’s en ging 
er in het fototoestel een filmrolletje. De gemaakte foto’s 
kwamen dan op het negatief. 



filmen

Van grote concerten wordt er een film gemaakt. 



de tekenaar

De tekenaar is iemand zijn voor zijn beroept tekent. Zijn werk 
wordt tentoongesteld en/of verkocht. 



de 
tentoonstelling

Het werk van de kunstschilder en de tekenaar worden op de 
tentoonstelling getoond. 



afbeelden

De foto’s werden afgebeeld op een groot scherm zodat 
iedereen ze goed kon zien. 



de kunstschilder

De kunstschilder maakt prachtige schilderijen van 
landschappen. 



het statief

De fotograaf maakt soms gebruik van een statief zodat hij 
beter kan fotograferen. 



Als het te donker is om een foto te maken moet je de flits af 
laten gaan. 

flitsen










































