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Het project Stel je voor…  heeft de multiculturele identiteit in het 
basisonderwijs als uitgangspunt. Binnen dit project zijn twee grote 
thema’s uitgewerkt, die materiaal bieden voor de identiteitsontwikke-
ling van alle leerlingen in de basisschool. 

Het eerste thema In je element volgt daarbij de lijn van de oer-
elementen aarde, water, lucht en vuur. In de optiek van de oerver-
halen zijn dat de elementen waaruit alles is opgebouwd. Er zijn in drie 
afzonderlijke delen lessenseries ontwikkeld voor de onderbouw, de 
middenbouw en de bovenbouw.

Het tweede thema Mijn verhaal, jouw verhaal omvat lessenseries 
die ontwikkeld zijn rond identiteit als (levens)verhaal. Mijn verhaal, 
jouw verhaal kun je uiteen laten vallen in drie kleinere onderdelen: 
ik en mezelf, ik en de ander en ik en de wereld. Die verschillende in-
valshoeken komen in de lessenseries terug. 
Bij sommige lessenseries is materiaal gemaakt voor alle bouwen. 
Andere lessenseries beperken zich tot een bouw. Zo zijn de volgende 
boekjes ontstaan:
■ Een koffer vol verhalen met lessen voor de onder- midden- en 
bovenbouw.
■ Zintuigen met lessen voor de onder- midden- en bovenbouw.
■ Mijn kamer, jouw kamer met lessen voor de midden- en boven-
bouw.
■ Droomland met lessen voor de bovenbouw.
■ Schimmige beroepen met lessen voor de bovenbouw.

VERANTWOORDING
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INLEIDING

EEN KOFFER VOL VERHALEN
Van een koffer vol verhalen kun je een ritueel maken met je groep. 
Het idee is dat iedere leerling en jijzelf als docent door middel van de 
koffer iets van zichzelf laat zien aan de rest van de groep. Het kunnen 
familieverhalen zijn, foto’s, voorwerpen, dansen, liedjes, eetgewoon-
tes etc. Iedere leerling neemt de koffer mee naar huis en vertelt daar 
iets over in de groep. Hier kun je een dagelijks of wekelijks ritueel van 
maken, afhankelijk van hoe lang je met het project bezig wilt zijn. 
Sluit het project af met een tentoonstelling.
Naast de koffer die de leerlingen mee naar huis nemen, zijn er veel 
lessuggesties die het kofferritueel aanvullen. Deze lessen zijn bedoeld 
meer inzicht te krijgen in ‘Wie ben ik?’, ‘Wat vind ik belangrijk?’ en 
‘Waar kom ik vandaan?’. Les 1 is de basis, ‘Het kofferritueel’ en iedere 
lessuggestie die daarop volgt is willekeurig toepasbaar en naar eigen 
inzicht te gebruiken.

Dit project is bouwdoorlopend. In iedere bouw krijgt de leerling meer 
voorgeschoteld om over na te denken. 
Bij de onderbouw gaat het om fantasie
Bij de middenbouw gaat het om gevoel van thuis
Bij de bovenbouw gaat het om cultuur is een deel van jou
Ieder boekje eindigt met extra lessuggesties waar je zelf vorm aan 
kunt geven. 

Veel plezier gewenst,

Ruth Sas en Dunja Kamphuis





ONDERBOUW
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RITUEEL
KOFFERRITUEEL

In deze les laat je iets van jezelf zien aan de ander door middel van vertel-
len en het laten zien van voorwerpen

Een koffer is spannend. Wat zou erin zitten? 
Wat heeft de juf of meester meegenomen? 
Iets wat hij of zij héééél graag meeneemt op reis, 
of iets waar hij goed bij in slaap kan vallen? 
Hmm, wat zou dat kunnen zijn? 
Waar droomt onze juf of meester van? 
Open hem maar… 

1-2
1
Circa 14 minuten
De leerlingen kunnen zich verbaal uiten ▪ de leerlingen kunnen naar elkaar luis-
teren ▪ de leerlingen zijn zich bewust van eigen en andermans voorliefde en waar-
om dat zo is
Materiaal en gereedschap ▪ koffer ▪ fototoestel ▪ dagboek ▪ eetdagboek
Laat de koffer vullen door het kind dat de koffer mee naar huis heeft met een of 
twee voorwerpen: voorwerpen die je mooi of gek vindt en waarom? 
Informatie ▪ handleiding leerkracht voor de eerste les
Zie doelen
Geven de teksten en tekeningen in de dagboeken veel informatie over het kind?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Kofferritueel
Iedere leerling neemt de koffer een keer mee naar huis. Zo krijgt ieder de gelegen-
heid om iets over zichzelf te vertellen en te laten zien. Meestal gebeurt zoiets niet. 
Hoe woon je, waar ben je thuis mee bezig, waar fantaseer je over? Verstopplekjes, 
mooie spulletjes kunnen gedeeld worden in de groep. Door die zaken met elkaar te 
bespreken kan er ruimte, begrip, interesse ontstaan in elkaars leven.

ONDERBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria
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Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 1 minuut
De leerkracht zit in de kring met de leerlingen. De leerkracht herhaalt samen met 
de leerlingen iedere keer de spelregels van de koffer. De leerling die de koffer heeft 
meegenomen laat zien wat hij voor voorwerpen heeft meegebracht en laat zijn 
(eet)dagboek zien. Daarna mogen medeleerlingen vragen stellen en op elkaar rea-
geren. De leerkracht start het ritueel door bijvoorbeeld een kaars aan te steken. 

Tijd ▪ 1 minuut
De leerling opent de koffer en zet hem in het midden op de grond. We gaan eerst 
eens kijken. Wat zien we allemaal. Laat de leerlingen om de beurt zeggen wat ze 
zien of denken te zien.

Tijd ▪ 4 minuten 
Laat de leerlingen vragen stellen. Stimuleer vragen als: Wat is dit voor voorwerp? 
Waar kun je het voor gebruiken? Waarom heb je dat meegenomen? Waarom vind je 
dit een mooi of gek voorwerp? Hierna laat de leerling de dagboeken zien.

Tijd ▪ 3 minuten
Breng een kort kringgesprek op gang over of de leerlingen zelf ook voorwerpen 
kunnen bedenken die ze graag aan de groep zouden willen laten zien en waarom? 
Wat ze van het meegebrachte voorwerp vinden, wat ze nog niet wisten, etc.

Tijd ▪ 1 minuut
De koffer gaat met iemand anders mee, totdat iedereen een keer aan de beurt is 
geweest. Wanneer iedereen de koffer een keer mee naar huis heeft genomen, kun 
je een tentoonstelling houden over dit project. Zie lessuggestie ‘Tentoonstelling’, 
blz. 99.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Vraag de leerlingen om de zoveel keer hoe ze het vinden gaan. 
■ Zijn ze tevreden, moet er iets anders gaan? 
■ Komt iedereen tot zijn recht, luisteren we goed naar elkaar, duurt het niet te 
lang, etc.?
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Inhoud

Introductie

INFORMATIE BIJ LES KOFFERRITUEEL 
Handleiding inhoud van de koffer
De koffer bevat een aantal onderdelen: een dagboek, een eetdagboek, een fototoe-
stel en een wisselend aantal voorwerpen die door de leerlingen zelf zijn meegebracht. 

Het dagboek wordt gevuld met de verhalen van de kinderen die iets over zichzelf ver-
tellen en over de periode dat hij of zij de koffer thuis heeft. De leerlingen van groep 1 
en 2 maken tekeningen op zijn of haar bladzijde in antwoord op de vragen die in de 
informatie te vinden zijn (met hulp van ouders om de vragen uit te leggen).
Het eetdagboek wordt gevuld met tekeningen, foto’s of plaatjes van eten dat het 
kind lekker vindt en/of wat het heeft gegeten toen de koffer thuis was. 
Het fototoestel is te gebruiken voor de lessuggestie ‘Een portret laten maken’. Het 
idee is dat je aan het eind van het kofferproject een tentoonstelling maakt van alle 
ontstane werken; foto’s, voorwerpen, tekeningen, verhalen etc.
De voorwerpen die iedere leerling erin stopt als hij of zij de koffer thuis heeft.

Koffer vol verhalen
■ Als start van het project kun jij als leerkracht de koffer eerst mee naar huis ne-
men, voorwerpen mee naar school brengen, de dagboeken inschrijven, een foto 
maken en het ritueel in de kring introduceren. Het is aan te raden dit ritueel op een 
vast tijdstip te doen op steeds dezelfde manier, door bijvoorbeeld een kaars aan te 
steken en de gordijnen dicht te doen. 
■ Begin met het laten zien van de voorwerpen: wat is het, waarvoor gebruik je 
het, waarom heb je het meegenomen? Je kunt zelf bepalen hoeveel je zelf wilt 
vertellen of wat je door de leerlingen wilt laten vragen waardoor meer interactie 
plaatsvindt. 
■ Daarna lees je het (eet)dagboek voor en laat je de foto zien (indien mogelijk op 
de computer. Anders kan dit pas aan het einde van het project). Hierna geef je de 
leerlingen kort de ruimte om vragen te stellen. 
■ Bespreek hierna in de kring dat het de bedoeling is dat ieder kind de koffer mee 
naar huis neemt. Je maakt samen afspraken.
■ Als de eerste leerling de koffer meebrengt in de kring, probeer je te stimuleren 
dat ze interactief luisteren en elkaar vragen stellen. Maak van dit samenzijn een 
ritueel waar iedereen zich prettig bij voelt.

Aandachtspunten
Elkaar vragen leren stellen
■ Probeer te voorkomen dat de leerling met de koffer zijn verhaal aan jou doet, 
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Vragen in het dagboek

dat medeleerlingen jou hun vragen stellen, dat de leerling aan jou het antwoord 
geeft.
■ Probeer vragen te stimuleren die ze aan elkaar kunnen stellen en zodanig dat 
alle leerlingen betrokken blijven. 
■ Elke leerling krijgt de koffer een bepaalde periode mee naar huis, afhankelijk van 
jouw keuze. Wil je dit iedere dag doen, een keer per week, wil je het hele project 
drie weken laten duren? Alles hangt af van je eigen mogelijkheden, voorkeuren en 
keuzes. 

Dagboek onderbouw
■ Vragen: teken het maar
▪ hoe ziet jouw huis eruit?
▪ hoe ziet jouw kamer eruit?
▪ hoe ziet jouw familie eruit? Papa, mama, broers, zussen?
▪ heb je huisdieren? Zo ja welke?
▪ wat heb je gisteren gedaan?
▪ wat zou je wensen voor je kamer en in huis?
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TAAL: VERHALEN EN FILOSOFEREN
DE ONTDEKKING VAN KIKKER

Kikker is Kikker. Kikker wil alles kunnen, hij wil vliegen, taarten bakken, 
lezen en hij probeert het allemaal. Wat lijkt het hem geweldig te kun-
nen vliegen en even droomt hij weg, maar het lukt hem maar niet. Kikker 
wordt intens verdrietig omdat hij een domme, stomme groene kikker is 
met een gestreepte zwembroek. Totdat hij beseft dat hij heel mooi groen 
is, kan zwemmen en heel ver en hoog kan pringen, alsof hij vliegt! Wauw, 
ik ben gewoon geweldig zoals ik ben.

1-2
1
Circa 20 minuten                
De leerlingen kunnen hun fantasie/verbeelding de vrije loop te laten ▪ de leerlingen 
weten dat wat een ander vindt niet gek is, alleen anders dan wat jij vindt of mis-
schien juist hetzelfde ▪ de leerlingen accepteren zichzelf en de ander
Materiaal en gereedschap ▪ boek: Kikker is Kikker
Informatie ▪ uitleg interactief voorlezen
Zie doelen

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
De ontdekking van kikker
Je kunt als verdieping het verhaal van Kikker is Kikker voorlezen en een kring-
gesprek houden met de kleuters over hun fantasieën van wat ze allemaal zouden 
willen kunnen en waarom.

Tijd ▪ 2 minuten
Na een kringgesprek met de koffer stel je de vraag of er leerlingen zijn die wel 
eens fantaseren over dat ze kunnen vliegen of iets anders heel goed kunnen. Of 
dat ze er heel anders uit zouden zien. Houd dit kort en introduceer het boek.

Tijd ▪ 1 minuut
Laat het boek van Kikker is Kikker zien en vraag of de leerlingen het kennen en 
waar het over gaat.

ONDERBOUW

Groep
Les
Tijd

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

Kern
Stap 1
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Tijd ▪ 5 minuten
Lees het verhaal van Kikker is Kikker voor op de manier van interactief voorlezen 
(evt. in groot formaat als je dat hebt) en besteedt aandacht aan de tekeningen.

Tijd ▪ 6 minuten
Ga nu verder met het kringgesprek waar je tijdens de inleiding was gebleven. Vraag 
door: Waarom zou je dat graag willen kunnen? Hoe zou je je dan voelen denk je? 
Wat zou er dan allemaal anders zijn in je leven dan nu? (vliegend naar school, als 
alle mensen dan rood zouden zijn, hoe zou dat dan zijn? Als je een jongen zou zijn?)

Tijd ▪ 1 minuut
Geef een samenvatting van wat de groep net allemaal met elkaar heeft besproken. 
Laat de conclusie in ieder geval ook zijn dat iedereen anders is maar ook hetzelfde 
en dat het goed is zoals je bent.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Vraag de leerlingen hoe ze het vonden om na te denken over hoe ze zijn en 
zouden willen zijn? 
■ Hebben ze een leuk idee eraan overgehouden? 
■ Wat hebben ze over elkaar geleerd wat ze nog niet wisten?
 
 
INFORMATIE BIJ LES DE ONTDEKKING VAN KIKKER 
Handleiding Kikker is Kikker: interactief voorlezen
Interactief voorlezen in 7 stappen
1. Check vooraf de moeilijke woorden voor leerlingen in je groep en bereid het ver-
haal voor: wat wil je vragen tijdens het voorlezen?
2. Introduceer het verhaal, laat de voorkant van het boek zien, stel voorspellende 
vragen, bespreek woorden die voor jouw leerlingen moeilijk zijn, vertel kort waar 
het verhaal over gaat.
3. Stel tijdens het voorlezen regelmatig samenvattende vragen, laat voorspellingen 
doen over het vervolg van het verhaal, zorg dat de essentie helder is.
4. Samenvatten van het verhaal aan het einde en/of:
5. Navertellen: als leerlingen iets navertellen uit het verhaal heb je snel door of ze 
het begrepen hebben of niet.
6. Laat kinderen hun eigen mening geven over het verhaal als stap naar het kring-
gesprek.
7. Verwerking van het verhaal is in dit geval: stap 3 van de les: samen filosoferen.

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen
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MUZIEK EN DRAMA
DE TOVENAAR IS LANGSGEKOMEN

De tovenaar is langsgekomen. Jullie zijn allemaal betoverd. Wie kan jullie 
helpen om weer te kunnen bewegen?

1-2
1 
circa 20 minuten                                          
De fantasie van de leerlingen is gestimuleerd ▪ de leerlingen hebben geprobeerd stil 
te staan en alleen dat te bewegen wat mag
Materiaal en gereedschap ▪ muziekinstrumenten
Ruimte ▪ speelruimte
Informatie ▪ geen
Zie doelen
Deden de leerlingen actief mee?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
De tovenaar is langs geweest
De tovenaar heeft iedereen bevroren. Nu is alleen de fee (de juf of meester) in 
staat om iedereen te helpen beetje bij beetje te bewegen. Luister goed naar wat zij 
of hij zegt.

Tijd ▪ 1 minuut
Ga in een kring staan. De fee heeft een instrument om te bespelen. ’s Nachts is de 
tovenaar langs geweest en heeft iedereen veranderd in poppen. De poppen staan 
onbeweeglijk in een bepaalde houding. Laat alle leerlingen op een beetje gekke 
manier stilstaan. 

Tijd ▪ 2 minuten 
Als de muziek klinkt betreedt een fee (juf of meester) de ruimte. Zij of hij heeft een 
toverstaf die misschien van pas kan komen. De fee raakt met de toverstaf enkele 
lichaamsdelen van de poppen aan die dan beginnen te dansen.

Tijd ▪ 5 minuten 
Als de fee erin geslaagd is alle poppen in beweging te zetten, tovert de tovenaar 

ONDERBOUW

Groep
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding 

Kern
Stap 1

Stap 2
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ze ineens weer tot poppen in stilstand. Als er meer dan 10 poppen zijn, moeten er 
meer feeën actief worden, want één fee heeft bij dit spelletje teveel te doen.

Tijd ▪ 5 minuten 
Herhaal dit spel en vraag wie een toverspreuk weet om de betovering van de tove-
naar teniet te doen. Als er een goede spreuk is bedacht, spreek deze dan met alle 
poppen tegelijk uit. Als de spreuk door iedereen tegelijk is uitgesproken blijkt de 
betovering verbroken te zijn.

Tijd ▪ 2 minuten 
Gelukkig iedereen kan weer bewegen zoals ze zelf willen. Hoera!

Tijd ▪ 5 minuten 
■ Was het spannend? 
■ Was het moeilijk om alleen dat te bewegen wat werd aangeraakt?

 

Stap 3

Afsluiting 

Reflectie met kinderen
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BEELDENDE VORMING: TEKENEN
EEN WENS TEKENEN

Hoe zou jij graag willen wonen? Wat voor spullen zou je graag willen heb-
ben? Probeer in een tekening te laten zien wat jij allemaal zou willen als je 
een wens zou mogen doen.

1-2
1              
circa 45 minuten                                          
De leerlingen zijn zich bewust van wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen 
kunnen in beelden laten zien wat ze belangrijk vinden ▪ de leerlingen hebben ge-
leerd naar elkaar te luisteren
Materiaal en gereedschap ▪  A3-papier ▪ wasco           
Techniek ▪ tekenen
Ruimte ▪ eigen lokaal 
Informatie ▪ foto´s om voorbeelden te laten zien van wat belangrijk kan zijn in je leven
Zie doelstellingen ▪ is de fantasie gebruikt? ▪ is er veel verscheidenheid in tekening-
en te zien?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een wens tekenen
Deze tekening is bedoeld om te helpen de fantasie te vergroten. Wat zou je willen 
als je een wens mag doen? Door dat te tekenen en er niet alleen over te vertellen, 
blijkt vaak dat er meer tot leven wordt gebracht.

Tijd ▪ 5 minuten
Ga met de leerlingen in de kring en vraag; wat zou jij willen wensen? Laat voor-
beelden zien die aangeven waar je allemaal aan zou kunnen denken. 

Tijd ▪ 5 minuten
Wat zou je willen tekenen? Ga brainstormen met de hele klas en vraag wat ze het 
liefst zouden willen? 
▪ waar houd je erg van? Denk hierbij aan je knuffel/speelgoed/iets in huis etc.
▪ om wie geef je veel? Denk hierbij aan je familie/vrienden/huisdieren etc.
▪ wat voor leuke dingen zou je willen gaan doen?

ONDERBOUW

Groep
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding 

Kern
Stap 1
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Tijd ▪ 3 minuten
Geef iedere leerling een A3-vel en een potlood. Teken niet te klein, gebruik het hele 
vel en je mag ook meer dingen wensen. 

Tijd ▪ 15 minuten
Laat de leerlingen nu vrij tekenen en ondersteun alleen wanneer ze er niet alleen 
uitkomen. Refereer aan de voorbeeldfoto’s.
Zodra het idee getekend is geef je ze wasco om de tekening in te kleuren.

Tijd ▪ 7 minuten
Laat van ieder groepje een leerling om de beurt naar voren komen om te laten zien 
en te vertellen wat hij heeft gemaakt en waarom.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Stel de groep vragen als: Heb je al eens eerder zo nagedacht over wat je alle-
maal bij jou vindt passen? Wisten jullie alles al van elkaar of heb je nieuwe dingen 
gezien van iemand uit de groep? Zien jullie dat er overeenkomsten zijn in wat we 
belangrijk vinden? Maar ook dat er verschillen zijn? 
■ Probeer dit met de leerlingen te benoemen.
                               

 

Stap 2

Stap 3

Afsluiting 

Reflectie met kinderen
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BEELDENDE VORMING: FOTOGRAFIE
EEN PORTRET VAN JE WENS

Hoe zou jij jezelf op de foto wensen?
                                               
1-2
Samenvattende les
Circa 70 minuten        
De leerlingen hebben geleerd bewust spullen te verzamelen ▪ de leerlingen kunnen 
letten op hun houding, uitstraling ▪ de leerlingen hebben geleerd in het middelpunt 
te mogen staan
Materiaal en gereedschap ▪ fototoestel ▪ flitser ▪ achtergronddoek ▪ wenskleren/at-
tributen ▪ budget om de foto’s af te laten drukken
Techniek ▪ fotografie
Ruimte ▪ rustige ruimte waar niet iedereen ongevraagd kan meekijken met moge-
lijkheden om een doek op te hangen en daarvan 2 meter afstand te nemen
Informatie ▪ tips bij het fotograferen
Zie doelstellingen ▪ kon iedere leerling zijn eigenheid zichtbaar maken? ▪ staat ie-
dereen op de foto zoals hij/zij wilde?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een portret van je wens
Op je allermooist op de foto. Als prins, prinses, koning, keizer, admiraal of wie je 
maar wilt. 

Tijd ▪ 2 minuten        
Om op de foto te kunnen moet je eerst weten als wie je wilt gaan. Neem spullen 
van thuis mee. Maak met de leerlingen ook attributen zoals kronen, kettingen, 
ringen die nodig zijn om de wens uit te laten komen. 

Tijd ▪ 20 minuten        
Laat de leerlingen brainstormen. Hoe wil je op de foto? Hoe moet die foto eruit ko-
men te zien? Je kunt kleding en attributen meenemen van thuis die helpen je wens 
uit te laten komen.

ONDERBOUW

Groep
Les 
Tijd 

Doelen

 Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding 

Kern
Stap 1
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Tijd ▪ 15 minuten        
Ga oefenen op houding en uitstraling. Ga je staan of zitten bij de foto? Hoe kijk je? 
Lachend, stoer, vriendelijk, serieus etc. Laat een aantal leerlingen het voordoen hoe 
ze van plan zijn op de foto te gaan. Waar en hoe moeten alle meegenomen attri-
buten om jou heen geplaatst worden?

Tijd ▪ 30 seconden per leerling        
Lees de tips in de informatie voordat je gaat fotograferen. Roep iedere leerling een 
voor een naar voren en vraag hem/haar zo te gaan staan als dat ze graag willen. 
Zorg dat alle attributen goed in beeld komen. Het blijkt dat leerlingen dat vaak heel 
erg goed weten. Dus zorg dat je de camera klaar hebt staan en meteen een foto 
kunt nemen. Deze eerste foto is meestal het beste omdat de leerlingen dan volledig 
in hun rol zitten.

Tijd ▪ 2 minuten        
Zorg dat iedereen aan de beurt is geweest. Het leukste is wanneer jijzelf en de sta-
giaire of onderwijsassistent als laatste op de foto gaan. Dit is een mooie afsluiting, 
de leerlingen vinden het erg leuk om hiernaar te kijken. 

Tijd ▪ 10 minuten
■ Doe dit na het afdrukken van de foto’s.
■ Laat de foto’s afdrukken. Het liefst - wanneer hier budget voor is - op formaat 
13 x 18 cm. Daardoor komt iedereen net iets beter tot zijn recht op de foto.
■ Houd een nabespreking met de leerlingen.
 

INFORMATIE BIJ LES EEN PORTRET VAN JE WENS 
Tips bij het fotograferen
1. Zorg dat je rond het schoolbord genoeg ruimte hebt om een kleine studio te kun-
nen bouwen. 
2. Hang het achtergronddoek op aan het schoolbord met knijpers. Zorg dat dit een 
mooi gekleurd doek is. Een wit of zwart doek is af te raden, omdat het gezicht van 
de leerlingen dan extra wit wordt. Let bij het ophangen van het doek erop dat het 
mooi op de grond komt te liggen, zodat de voeten en eventuele attributen netjes op 
de foto komen te staan.
3. Vraag om hulp. Denk aan een stagiaire of onderwijsassistent om te ondersteunen 
en de rust te bewaken tijdens het fotograferen.
4. Zet op een nette afstand stoelen neer op een rijtje, zodat de hele groep kan 

Stap 2

Stap 3

Afsluiting 

Reflectie met kinderen
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meekijken hoe er gefotografeerd wordt. Wanneer dit technisch niet mogelijk is dan 
kun je ook kleine groepjes van vijf leerlingen nemen en de rest aan een zelfstan-
dige opdracht zetten. Het leuke van meekijken is dat ze positief kunnen helpen en 
zien hoe andere leerlingen het doen.
5. Houd technisch rekening met de afstand tot het te fotograferen object. Zorg dat 
de flits aanstaat. 
6. Is het nodig dat de leerling er helemaal op komt, of volstaat een close-upfoto? 
Moet de foto staand of liggend worden? Dit bepaal je zelf. 
7. Maak de foto binnen de randen van het opgehangen achtergronddoek zodat er 
geen spullen op de foto komen die niet van belang zijn.
8. Bij het fotograferen is het van belang snel te reageren. Dit kun je bereiken door 
iedere leerling te vragen klaar te staan met de spullen waarmee ze op de foto 
willen. Laat ze zelf de spullen zoveel mogelijk neerzetten of -leggen zoals ze zelf 
willen. Heel soms zie je dat een leerling het echt niet goed weet. Help dan even. In 
alle andere gevallen maak je de foto meteen. 
9. Maak een tweede foto wanneer je er niet zeker van bent dat de eerste goed ge-
lukt is of wanneer jij denkt dat het toch ook nog goed is om de leerling een andere 
positie aan te laten nemen.
 





MIDDENBOUW
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RITUEEL
KOFFERRITUEEL

In deze les laat je iets van jezelf zien aan de ander door middel van vertel-
len en het laten zien van voorwerpen

Een koffer is spannend. Wat zou erin zitten? 
Wat heeft de juf of meester meegenomen? 
Iets wat hij of zij héééél graag meeneemt op reis maar ook thuis elke dag bij zich 
heeft? 
Hmm, wat zou dat kunnen zijn? 
Wat past er bij hem of haar? 
Wat is nu typisch iets voor onze juf of meester? 
Open hem maar… 

3-4-5
Samenvattende introductieles over hoe je het ritueel kunt uitvoeren
Circa 20 minuten per leerling
De leerlingen kunnen zich verbaal uiten ▪ de leerlingen kunnen naar elkaar luisteren 
▪ de leerlingen kunnen bewuste keuzes maken ▪ de leerlingen zijn zich bewust dat 
voorwerpen een geschiedenis hebben (en dat zijzelf een eigen geschiedenis heb-
ben) ▪ de leerlingen kunnen bewust naar voorwerpen kijken en zijn zich bewust dat 
dit een gevoel oproept 
Materiaal en gereedschap ▪ koffer ▪ fototoestel ▪ dagboek ▪ eetdagboek ▪ voorwer-
pen die iets over thuis zeggen, over je familie, over je geschiedenis ▪ 2 foto’s die 
thuis gemaakt zijn met het fototoestel uit de koffer
Informatie ▪ handleiding ▪ uitleg over geschiedenis (van je) familie ▪ tips bij het 
thuis maken van foto’s
Zie doelen ▪ hebben de leerlingen voorwerpen gekozen die een geschiedenis heb-
ben? ▪ kunnen de leerlingen de geschiedenis van een voorwerp ook verwoorden?
▪ koppelen de leerlingen de voorwerpen aan hun gevoel van ‘thuis zijn’? ▪ hebben 
de leerlingen voorwerpen gekozen waar ze een gevoel bij hebben? ▪ kunnen de 
leerlingen het gevoel bij hun voorwerpen ook verwoorden?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Kofferritueel
Iedere leerling neemt de koffer een keer mee naar huis. Zo krijgt ieder de gele-
genheid om iets over zichzelf te vertellen en te laten zien. Meestal gebeurt zoiets 

MIDDENBOUW
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Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

niet. Gewoonten, gebruiken, tradities, gevoelens kunnen hierbij aan de orde komen 
en door die met elkaar te bespreken kan er ruimte, begrip, interesse ontstaan in 
elkaars leven.

Tijd ▪ 1 minuut
De leerkracht zit in de kring met de leerlingen. De leerkracht herhaalt samen met 
de leerlingen iedere keer de spelregels van de koffer. De leerling die de koffer heeft 
meegenomen laat zien wat hij voor voorwerpen heeft meegebracht, leest zijn (eet)
dagboek voor en vertelt iets over de foto’s die thuis zijn gemaakt. De medeleerlin-
g-en mogen bij ieder onderdeel vragen stellen en op elkaar reageren. De leerkracht 
start het ritueel door bijvoorbeeld een kaars aan te steken.

Tijd ▪ 1 minuut
De leerling opent de koffer en zet hem in het midden op de grond. We gaan eerst 
eens kijken. Wat zien we allemaal. Laat de leerlingen om de beurt zeggen wat ze 
zien of denken te zien.

Tijd ▪ 6 minuten 
Laat de leerlingen vragen stellen. Stimuleer vragen als: Wat is dit voor voorwerp? 
Hoe oud is het? Waar kun je het voor gebruiken? Waarom heb je dat meegenomen? 
Wat betekent dit voorwerp voor jou? Waarom is het belangrijk voor je? Hierna leest 
de leerling de dagboeken voor en vertelt hij over de foto’s.

Tijd ▪ 2 minuten
Breng (in ieder geval de eerste keer, maar later ook als stimulans) een kort kring-
gesprek op gang. Kunnen de leerlingen voorwerpen bedenken die voor hen belang-
rijk zijn omdat ze hen een gevoel geven van ‘thuis zijn’? Wil je die aan de groep 
laten zien en waarom zegt dat iets over jou en jouw geschiedenis? Welke gevoelens 
heb je hierbij? Kun je dat benoemen?

Tijd ▪ 1 minuut
De koffer gaat met iemand anders mee, totdat iedereen een keer aan de beurt is 
geweest. Wanneer iedereen de koffer een keer mee naar huis heeft genomen, kun 
je een tentoonstelling houden over dit project. Zie lessuggestie ‘Tentoonstelling’, 
blz. 99.
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Reflectie met kinderen

Inhoud

Introductie

Tijd ▪ 10 minuten
■ Wat vind jij van dit ritueel? 
■ Hoor jij dingen die je nog niet wist? 
■ Leer je je klasgenoten nu ook anders kennen? 
■ Vind je het leuk dat er zoveel verschillen zijn of zou je liever willen dat iedereen 
hetzelfde eten lekker vindt? 
■ Wat weet je nu over iemand zijn familie? 
■ Kun je iets zeggen wat dat voor jou betekent?
 

INFORMATIE BIJ LES KOFFERRITUEEL 
Handleiding inhoud van de koffer
De koffer bevat een aantal onderdelen: een dagboek, een eetdagboek, een fototoe-
stel en een wisselend aantal voorwerpen die door de leerlingen zijn meegebracht. 

Het dagboek wordt gevuld met de verhalen van de kinderen die iets over zichzelf 
vertellen en over de periode dat hij of zij de koffer thuis heeft. De leerlingen van 
groep 3 en 4 maken tekeningen op zijn of haar bladzijde in antwoord op de vragen 
die in de informatie te vinden zijn (met hulp van ouders om de vragen uit te leg-
gen).
Het eetdagboek wordt gevuld met tekeningen, foto’s of plaatjes van eten dat het 
kind lekker vindt en/of wat het heeft gegeten toen de koffer thuis was. 
Het fototoestel gebruikt iedere leerling om thuis maximaal drie foto’s te maken van 
‘wat’ en ‘wie’ belangrijk is om aan de groep te laten zien. Dit kan de eigen kamer 
zijn, ouders, de kat, lievelingsplekje, speelgoed, een familieactiviteit etc. Het idee is 
dat aan het einde van het kofferproject een tentoonstelling ontstaat van alle ont-
stane werken; foto’s, voorwerpen, tekeningen, verhalen etc.
De voorwerpen die iedere leerling erin stopt als hij of zij de koffer thuis heeft.

Koffer vol verhalen
■ Als start van het project kun jij als leerkracht de koffer eerst mee naar huis ne-
men, voorwerpen mee naar school brengen, de dagboeken inschrijven, een foto 
maken en het ritueel in de kring introduceren. Het is aan te raden dit ritueel op een 
vast tijdstip te doen op steeds dezelfde manier, door bijvoorbeeld een kaars aan te 
steken en de gordijnen dicht te doen. 
■ Begin met het laten zien van de voorwerpen: wat is het, waarvoor gebruik je het, 
waarom heb je het meegenomen? Je kunt zelf bepalen hoeveel je zelf wilt vertellen 
of wat je door de leerlingen wilt laten vragen waardoor meer interactie plaatsvindt. 
■ Daarna lees je het (eet)dagboek voor en laat je de foto’s zien (indien mogelijk op 
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de computer. Anders kan dit pas aan het einde van het project). Hierna geef je de 
leerlingen kort de ruimte om vragen te stellen. 
■ Bespreek hierna in de kring dat het de bedoeling is dat ieder kind de koffer mee 
naar huis neemt. Je maakt samen afspraken.
■ Als de eerste leerling de koffer meebrengt in de kring, probeer je te stimuleren 
dat ze interactief luisteren en elkaar vragen stellen. Maak van dit samenzijn een 
ritueel waar iedereen zich prettig bij voelt.

Elkaar vragen leren stellen (groep 3-4-5)
■ Probeer te voorkomen dat de leerling met de koffer zijn verhaal aan jou doet, dat 
medeleerlingen jou hun vragen stellen, dat de leerling aan jou het antwoord geeft.
■ Probeer vragen te stimuleren die ze aan elkaar kunnen stellen en zodanig dat alle 
leerlingen betrokken blijven. 
■ Probeer te stimuleren dat de leerlingen duidelijke vragen stellen en duidelijke 
antwoorden geven. Maak bijvoorbeeld een afspraak over wat ze minimaal moeten 
kunnen vertellen over een voorwerp: wie, wat, waarom, waarvoor, waarover, wan-
neer, hoe, hoe lang, etc.
■ Elke leerling krijgt de koffer een bepaalde periode mee naar huis, afhankelijk van 
jouw keuze. Wil je dit iedere dag doen, een keer per week, wil je het hele project 
drie weken laten duren? Alles hangt af van je eigen mogelijkheden, voorkeuren en 
keuzes. 

Familiegeschiedenis (groep 3-4-5)
■ Besteed tijdens of na je introductie ruim aandacht aan de familie. Wat is een 
familie? Wanneer voel je je familie? Laat je stamboom zien, teken die op bord, 
vraag de kinderen of zij weten hoe hun familiestamboom eruit ziet (3 generaties is 
waarschijnlijk het maximum)?
■ Wat is geschiedenis? Wat je gisteren hebt gegeten, is dat geschiedenis? Ja, voor 
jou is dat jouw geschiedenis. Hoe oud denk je dat je opa en oma zijn? Wanneer zijn 
ze geboren? Hoeveel jaar is dat geleden? Gebruik hierbij de tijdsbalk om ze een 
idee te geven, gebruik de les als stimulering van tijdsbesef.

Gevoelens (groep 4-5)
■ Besteed tijdens de introductie aandacht aan gevoelens. Wat zijn dat eigenlijk? 
Benoem en bespreek die gevoelens. Geeft iedereen eenzelfde definitie van een ge-
voel als boosheid? Heeft iedereen dezelfde mening over hoe je je gevoelens kunt of 
mag uiten? Hoe reageer je op iemand die verdrietig lijkt, of angstig? 

Aandachtspunten



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 30

Vragen in het dagboek

■ Als er genoeg veiligheid is in de groep kun je ook bepaalde groepsgevoelens be-
spreekbaar maken of bepaalde (privé)gebeurtenissen bespreken die een grote in-
vloed hebben op sommige kinderen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met geschei-
den ouders of kinderen zonder verblijfsvergunning, of kinderen van wie de vader of 
moeder in het buitenland verblijft. In hoeverre bepaalt dat wie je bent?

Tips voor leerlingen bij het thuis fotograferen
■ Denk goed na wat je wilt fotograferen voordat je begint! Weet welke vijf foto’s je 
gaat maken. Fotografeer nooit recht tegen de zon in, dan wordt de foto zwart
■ Probeer zoveel mogelijk het raam in je rug te hebben bij het maken van foto’s, 
zodat het raam niet of niet volledig in beeld is. Dit voorkomt onderbelichting van de 
foto.
■ Let op wat je wilt fotograferen. Waar gaat het om? Is het de hele kamer die je op 
de foto wilt of gaat het om het schilderij aan de muur? Bij dat laatste loop je naar 
voren zodat je alleen het schilderij op de foto ziet. 
■ Wil je voorwerpen fotograferen, zoals je knuffels of wil je je familie op de foto? 
■ Wanneer maak je dan een foto van je familie? Wanneer iedereen aan tafel zit of 
wanneer iedereen tv zit te kijken? Of …
■ Houd het fototoestel staand wanneer het je om een bepaald gedeelte gaat dat je 
in beeld wilt brengen
Houd het toestel liggend wanneer je bijvoorbeeld de hele kamer op de foto wilt hebben.
■ Maak ook eens een foto vanuit een ander standpunt. Laat je kamer bijvoorbeeld 
zien hoe jij het ziet vanuit je bed. Of ga eens op een stoel staan.
■ Houd er rekening mee dat je de foto’s niet meteen kunt laten zien wanneer je 
over je koffer vertelt op school. Wat ga je alvast wel vertellen over het fotografe-
ren? De foto’s zullen allemaal te zien zijn bij de tentoonstelling.

Dagboek groep 3, 4 en 5
■ Vragen
▪ hoe ziet jouw huis eruit?
▪ hoe ziet jouw kamer eruit?
▪ hoe eten jullie thuis (samen, apart, in groepjes, op vaste tijden…, wie kookt er, 
wat wordt er gegeten…)? 
▪ heb je huisdieren? Zo ja welke?
▪ wat doe je ’s avonds en in het weekend?
▪ welke rituelen hebben jullie thuis (wordt er iets gedaan met het eten, voor het 
slapen gaan, 
wordt er een verhaaltje voorgelezen of gezongen of…)?
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▪ hebben jullie veel foto’s (Zou je een foto die jij heel erg mooi vindt van thuis mee 
naar school mogen nemen)?
▪ zijn er verhalen die je ouders of opa en oma je vertellen over vroeger die jij mooi 
vindt?
▪ van welke muziek houden jullie thuis? Vind jij dat ook mooi? 
▪ doen jullie spelletjes thuis met elkaar (Zo ja, wat voor spelletjes?)
▪ als er nog iets anders is wat je zou willen vertellen over je familie dan mag dat 
natuurlijk altijd
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TAAL: SCHRIJVEN
GEDICHTEN OVER THUIS

Liefste
ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent
Uit: Jij bent de liefste 

3-4-5
1     
circa 45 minuten        
De leerlingen kunnen luisteren naar dichtvormen ▪ de leerlingen zijn gestimuleerd in 
associatie, fantasie en herinneringen ▪ de leerlingen kunnen die associatie, fantasie 
of herinnering omzetten in een eigen verhaal in tekst en/of beeld
Materiaal en gereedschap ▪ dichtbundel: ‘Jij bent de liefste’ van Hans en Monique 
Hagen ▪ mooi papier ▪ (speciale?) pennen, potloden en wasco om mee te tekenen
Informatie ▪ geen
Spreken de producten tot de verbeelding en geven die tegelijkertijd herkenning?
▪ zijn de leerlingen zichtbaar enthousiast en geïnspireerd tijdens het kringgesprek 
en tijdens het werken aan hun product?
Gedichten uit de bundel die specifiek geschikt zijn:
▪ Liefste   ▪ Echt    ▪ Genoeg
▪ Ik droom  ▪ Drie dagen     ▪ Straks
▪ Onzichtbaar   ▪ Zilver en goud     ▪ Muis
▪ Grote voeten   ▪ Als opa 
▪ Hondje  ▪ Nacht
                           

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Gedichten over thuis
De gedichten zijn een inleiding voor de leerlingen om hun eigen verhaal te schrijven 
en te tekenen. Ze gaan zelf een verhaaltje tekenen (groep 3) of schrijven (groep 4 
en 5) op 1 bladzijde (kies bij voorkeur mooi papier zodat je er na afloop een mooi 
boekje van kunt maken).
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Tijd ▪ 2 minuten
■ Introduceer in de kring gedichten uit ‘Jij bent de liefste’. Kies er van te voren 
twee of drie uit die jij mooi vindt en waarvan jij verwacht dat het de leerlingen in-
spiratie zal geven. 
■ Lees een gedicht een aantal keren voor en laat de tekeningen erbij zien, wijs 
mooie details aan. 

Tijd ▪ 5 minuten
Vervolgens vraag je aan wie de leerlingen als eerste denken als ze dit gedicht ho-
ren. Aan moeder, vader, broertje, oma? En waarom dan? Waarom doet het gedicht 
je aan hem of haar denken? Lees zo nog een of twee gedichten voor en probeer in 
te schatten of alle leerlingen inspiratie krijgen.

Tijd ▪ 3 minuten
Als je het gevoel hebt dat dit zo is leg je uit, dat je net zo’n prachtig boek als dit wilt 
maken met de hele groep door iedereen een bladzijde te geven (van mooi papier) 
waarop je een verhaaltje tekent of schrijft over dat detail of die herinnering die je net 
had bij een gedicht. Je mag de hele bladzijde gebruiken. Jij gaat dat bundelen en je 
spreekt af dat je het een volgende keer laat zien en eruit voorleest of laat voorlezen.

Tijd ▪ 25 minuten
In deze fase gaat iedere leerling individueel werken aan zijn of haar bladzijde. Ze 
mogen wel bij elkaar kijken ter inspiratie, maar het is belangrijk dat het rustig is in 
de klas; spreek hier iets over af. 

Tijd ▪ 5 minuten
■ Laat ter afsluiting een paar mooie voorbeelden zien en geef aan wanneer je het 
bundelt en eruit gaat voorlezen. Of laat de leerlingen er nog een keer aan werken 
als je vindt dat dit nodig is, zodat het mooier wordt. Geef dit het liefst al tijdens de 
25 minuten aan, zodat sommige kinderen niet heel snel iets proberen af te maken 
of anderen juist te traag zijn.
■ Opruimen van het materiaal.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Hoe vonden ze het om hun verhaal te maken in tekst en beeld? 
■ Wat vonden ze mooi aan de gedichten? 
■ Zijn ze tevreden over wat ze gemaakt hebben,waarover wel en waarover niet?              

Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen
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TAAL: SCHRIJVEN
JE FAMILIEVERHAAL SCHRIJVEN

Vroeger vonden Anna, Elle en Otto het niet erg om een drieling te zijn. 
Maar nu wel!
Anna, Elle en Otto zijn heel verschillend. Anna is altijd netjes. Elle is lek-
ker slordig. Otto denkt veel na. Er moet een plan bedacht worden. Vanaf nu 
moet duidelijk zijn, dat ze niet altijd bij elkaar horen.

5
samenvattende introductieles voor het schrijven van de verhalen
50 minuten
De leerlingen kunnen samenwerken ▪ de leerlingen kunnen opkomen voor hun eigen 
inbreng zonder daarmee de ander te kort te doen ▪ de leerlingen kennen de ver-
schillende facetten van het schrijven van een verhaal ▪ de leerlingen kunnen hun 
fantasie omzetten in tekst 
Materiaal en gereedschap ▪ ‘Driedubbel eigenwijs’ van G. Leguijt, Callenbach, 2006 ▪ 
(nieuwe) schriften voor ieder groepje ▪ pennen ▪ placemats
Informatie ▪ handleiding leerkracht ▪ tips bij verhalen schrijven ▪ placematmethode
Hebben de leerlingen (ook naar eigen zeggen) goed samengewerkt? ▪ hebben de 
verhalen een goede opbouw? ▪ zijn de verhalen en de karakters in de verhalen boei-
end om te lezen?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je familieverhaal schrijven
Het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ gaat over een drieling die gek is met elkaar, op 
elkaar lijkt maar bijvoorbeeld ook heel verschillend is in karakter. Je leest dit boek 
voor in de klas gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van je eigen plan voor 
het project. Als het is voorgelezen in de klas gaan de leerlingen in groepjes hun 
‘eigen’ familieverhaal schrijven. De leerlingen bepalen zelf wie ze zijn en welke rol 
ze hebben. 

Tijd ▪ 15 minuten
■ Nu het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ is voorgelezen gaan de leerlingen zelf aan 
de slag. Ze hebben meerdere keren aantekeningen gemaakt (zie bijlage voor meer 
info) en gaan nu in hun groepjes met behulp van de placematmethode samen kijken 
wat er in het verhaal gaat komen.  Deel de placemats uit en leg uit wat de bedoeling is.
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■ Geef aandacht aan samenwerken.
■ Geef aandacht aan feedback geven.
■ Geef tips voor het schrijven van een verhaal.

Tijd ▪ 5 minuten
Iedere leerling schrijft aan diens eigen kant wat hij vindt dat er in ieder geval in het 
verhaal moet komen.

Tijd ▪ 10 minuten
Ieder groepje gaat samen kijken naar hun overeenkomsten en verschillen. Wat kan 
naast elkaar in het verhaal blijven bestaan, ze zijn tenslotte allemaal verschillend, 
en wat kan echt niet? Bijvoorbeeld als de één perse een eigen kamer wil en de an-
der een kamer delen wil, moet dit van te voren worden afgesproken. De dingen die 
in ieder geval in het verhaal komen, staan in het midden van de placemat. Tijdens 
het schrijven kunnen er altijd nog nieuwe elementen worden toegevoegd. Maar er 
moet een begin zijn.

Tijd ▪ 25 minuten
Ieder groepje schrijft gezamenlijk het begin van hun verhaal van ongeveer 5 regels. 

Tijd ▪ 10 minuten
Een aantal groepjes lezen hun stukje voor aan de klas. De leerlingen geven elkaar 
feedback: wat is al goed, wat kan beter, tips? Let zelf goed op wat je hoort, zodat je 
eventueel per groepje tijdens het schrijven indien nodig bij kan sturen. Hierna rou-
leert het verhaal in het groepje. Iedere keer als er tijd is voor vrij werken, kan een 
leerling eraan werken. Laat na 15 tot 20 minuten het verhaal doorgegeven.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Geef regelmatig aandacht aan samenwerken: wat ging er nu goed, wat kan 
beter?
■ Geef regelmatig aandacht aan feedback geven: wat ging er nu goed, wat kan 
beter?
■ Bespreek aan het einde hoe de leerlingen het proces van samen een verhaal 
schrijven vonden. Wat heb je hiervan geleerd? Was het moeilijk om samen te 
werken? Leg uit waarom wel of waarom niet. Ben je door samen te werken op hele 
nieuwe ideeën gebracht? Wat heb je geleerd van karakters, van je medeleerlingen 
in het echt en in het verhaal (uitbundig, vrolijk, de baas willen zijn, verlegen) etc.             
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Handleiding verhalen 
schrijven

Tips voor de leerkracht 
bij verhalen schrijven

INFORMATIE BIJ LES JE FAMILIEVERHAAL SCHRIJVEN
■ Je leest het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ voor. Je kunt zelf bepalen of je dit in 
een week doet of elke week een stukje. Geef tussendoor de opdracht dat iedereen 
voor zichzelf dingen opschrijft die hij of zij wil onthouden, grappig vond, waar hij of 
zij een associatie bij had, inspiratie van kreeg. Je vertelt dat je bedoeling is dat in 
de klas, door jou samengestelde, groepjes gaan werken aan hun eigen familiever-
haal. Ze zullen broertjes of zusjes van elkaar zijn met ieder hun eigenschappen en 
gewoonten zoals ze dat thuis gewend zijn en in het echt ook hebben. Dat moeten 
ze van elkaar dus ook leren kennen. Ze zullen straks om de beurt aan hun verhaal 
gaan werken, telkens als er tijd is voor vrij werken. 
■ De leerling die aan de beurt is heeft iedere keer ongeveer 15 tot 20 minuten om 
een stukje aan het verhaal te schrijven voordat het door moet worden gegeven aan 
de volgende persoon van het groepje. In die tijd kan hij ook feedback vragen van 
iemand uit zijn groepje, maar dat mag niet iedere keer dezelfde persoon zijn. De 
volgende persoon krijgt het verhaal, leest het voorgaande stukje en schrijft de vol-
gende keer dat er tijd is verder aan het verhaal. Zo heeft hij even de tijd om na te 
denken over hoe het verhaal verder moet gaan. Dit betekent dat het verhaal iedere 
keer een heel andere wending kan krijgen. Je mag dit met elkaar overleggen, maar 
ieder moet zijn eigen inbreng hebben. Werk echt samen.
■ Besteed er aandacht aan - van te voren en indien nodig tussendoor - dat samen-
werken betekent dat je elkaar feedback kunt geven, mag proberen te overtuigen, 
zelf het verhaal een andere wending mag geven en dat dat voor iedereen geldt. 
Er is dus niet één iemand die de leiding heeft en alles bepaalt. Je schrijft tenslotte 
samen een einde aan het verhaal. We zullen het ook aan elkaar gaan voorlezen, 
bundelen en er een mooi boek van maken. Dat kun je eventueel schoolbreed voor-
lezen als er een feest of iets dergelijks is.

■ Laat de leerlingen na ieder stukje dat je voorleest dingen opschrijven: wat ze 
leuk vonden, wat ze stom vonden, waar ze een goed idee van krijgen om zelf uit te 
willen proberen etc.
■ Praat met de leerlingen over de reacties die ze hebben op het verhaal.
■ Stimuleer de leerlingen zich voor te stellen hoe het is samen als gezin te leven. 
Wie zou jij willen zijn? Welke rol zou je willen hebben in het gezin? Hoe ziet jullie 
dag eruit als gezin? Wat zou je willen hebben in huis: eigen kamer? Wil je een ka-
mer delen? Hoe zou die kamer eruit moeten zien? Is er ruimte nodig voor je hob-
by’s? Welke leuke dingen zouden er tussen jullie gebeuren denk je? Waar zouden 
jullie ruzie over krijgen denk je? Dit zijn wie-wat-waar-wanneer-hoe-vragen. 
■ Laat de leerlingen elkaar begeleiden door elkaars stukjes tussendoor steeds te 
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Tips voor de leerlingen 
bij verhalen schrijven 

Placematmethode

lezen en elkaar feedback te geven (feedback door middel van wat vind je goed, wat 
niet, tip voor hoe het anders kan).
■ Als het verhaal ‘af’ is gaan de leerlingen in hun groepje het verhaal aan elkaar 
voorlezen. Ze kijken samen kritisch naar de tekst en kunnen de tekst bijschaven, 
veranderen, daar waar het niet goed loopt. Geef ook voorafgaand aan deze fase 
weer aandacht aan wat samenwerken is: naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen 
als iets niet duidelijk is, elkaar feedback geven, elkaar met argumenten overtuigen, 
samen zoeken naar een oplossing voor een verandering in het verhaal.
 ■ Afhankelijk van het aantal groepjes laat je nu de groepjes in één of meerdere 
kringgesprekken elkaar het verhaal voorlezen en elkaar feedback geven. Wat is 
goed, wat kan beter, heeft iemand een tip?
■ Je kunt eventueel een leidraad meegeven, bijvoorbeeld maximaal zoveel blad-
zijden of woorden, maximaal zoveel keer wisselen, etc.

 ■ Wie-wat-waar-wanneer-hoe. Dit zijn belangrijke vragen om te kijken of je die 
beantwoordt: dus bijvoorbeeld als je schrijft over ‘zij’, wie is dat? Heb je dat al 
uitgelegd? Weet de lezer genoeg van haar om het verhaal te begrijpen? ‘Toen ge-
beurde er…’ Is nu duidelijk wanneer dit was? ’s Ochtends voor school, of na school-
tijd, of in de vakantie, op welke dag?
■ Is er samenhang in het verhaal? Begrijpt de lezer de overgang naar verschil-
lende gebeurtenissen? Dus bijvoorbeeld ‘Hamid zit op school als hij ontdekt dat zijn 
broodtrommel leeg is, hoe kan dat nu? Hij gaat naar huis en pakt zijn sportschoe-
nen om naar voetballen te gaan.’ Is dit een logische overgang? (De lezer begrijpt er 
nu niets meer van).

Alle vier leerlingen schrijven aan één kant wat ze in ieder geval in het verhaal willen 
hebben. Daarna gaan ze samen kijken wat de overeenkomsten en verschillen in hun 
wensen zijn. Wat kan er allemaal in, wat kan echt niet? Als de één bijvoorbeeld zegt 
een eigen kamer te willen en de ander wil per se een kamer delen dan moet er nu 
al een compromis gezocht worden. Dat wat in ieder geval in het verhaal moet ko-
men, komt in het midden van de placemat. 
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MUZIEK EN DRAMA
EEN TOON GAAT OP REIS

Luister naar de toon die gespeeld wordt en bedenk daar en verhaal bij. Het 
verhaal gaat over een jongetje of meisje die op reis gaat naar zijn opa of 
oma. Hoe verloopt dit verhaaltje? Waar wonen opa en oma bijvoorbeeld. 
Bedenk het met elkaar in de volgende activiteit.

3-4
1
circa 32 minuten        
De fantasie van de leerlingen is gestimuleerd ▪ de leerlingen kunnen goed naar el-
kaar luisteren ▪ de leerlingen kunnen een toon maken met een muziekinstrument
Materiaal en gereedschap ▪ muziekinstrumenten
Techniek ▪ blazen ▪ slaan ▪ tokkelen
Ruimte ▪ speelruimte
Informatie ▪ geen
Deden de leerlingen actief mee? ▪ werkten de leerlingen samen aan een verhaal ?
▪ is er een verhaal ontstaan? 

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een toon gaat op reis
De leerlingen gaan opzoek naar de juiste toon. De leerlingen spelen daarom op  
verschillende muziekinstrumenten. Wanneer de juiste toon is gevonden vertellen 
de leerlingen allemaal een stukje van een verhaal. Het verhaal gaat over de reis die 
de toon maakt op weg naar zijn opa en oma. Wat ziet de toon allemaal onderweg? 
Waarom wil de toon graag naar zijn opa en oma toe? Leerlingen mogen fantaseren, 
maar het kan ook autobiografisch zijn. Welk verhaal gaan de leerlingen vertellen?

Tijd ▪ 5 minuten        
Ga in een ruimte in een kring zitten en laat alle leerlingen een instrument bespelen. 
Op jouw teken mogen de leerlingen gaan spelen. Iedere leerling gaat opzoek naar 
een toon in het instrument. Wanneer de toon gevonden is moeten ze proberen die 
toon vast te houden. Ondertussen wijs jij iedere keer een kind aan dat zijn of haar 
instrument neer moet leggen. Uiteindelijk blijft er één toon over. Met deze toon 
gaan we op reis. 

MIDDENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 40

Tijd ▪ 2 minuten        
Er zijn verschillende mogelijkheden om deze reis met elkaar te maken. 
■ De leerling die de toon heeft gemaakt, heeft de taak gedurende het verhaal de 
toon te laten horen op het juiste moment. 
■ Het kan ook dat het instrument van hand tot hand gaat en dat diegene die hem 
in zijn handen heeft, vertelt wat er op dat moment gebeurt. De andere helpen 
daarbij door het verhaal met geluiden op hun eigen instrumenten te ondersteunen. 
Maak hierin een keuze met elkaar.

Tijd ▪ 3 minuten        
Het verhaal begint bijvoorbeeld zo: Er is een kindje dat zin heeft om naar zijn opa 
en oma te gaan, maar die wonen te ver weg. Dit kindje besluit om een toon te 
maken met een muziekinstrument en die toon naar opa en oma te sturen met een 
boodschap. De toon begrijpt de boodschap en begint zijn reis wandelend op straat. 
Auto’s razen hem voorbij, maar ook kleine en grote vrachtwagens.  Dan ziet hij in 
de berm een vijver en waadt er door het gras naartoe. Hoe gaat dit verhaal verder? 
Hoe gaat de toon bij opa en oma aankomen? 

Tijd ▪ 10 tot 15 minuten        
Laat iedere leerling om de beurt een stukje vertellen. Zorg dat het verhaal niet te 
lang en te saai wordt. Help indien nodig door er af en toe een spannend stukje in te 
voegen. 

Tijd ▪ 2 minuten        
Zorg dat een of twee leerlingen een einde aan het verhaal maken. De toon komt 
aan bij opa en oma en vertelt de boodschap …

Tijd ▪ 5 minuten        
■ Wie kan het verhaal navertellen of samenvatten?
■ Wie heeft zijn stukje verhaal verzonnen en voor wie was het een stukje verhaal 
dat klopt met de werkelijkheid?
■ Praat hierover met elkaar.

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen



MIDDENBOUW • PANTOMIME41

MUZIEK EN DRAMA
PANTOMIME

Ik loop langzaam  in de regen en laat de druppels over mijn schouders naar 
beneden rollen, ik kijk naar beneden en heb geen oog voor wat er om me 
heen gebeurt. In wat voor stemming ben ik denk jij wanneer je dit leest? 
Juist ja, droevig of verdrietig.  Als je beweegt gebruik je je lichaam vaak 
zonder daarbij na te denken. Maar elke beweging die het lichaam maakt 
laat een stemming zien. Dit vertelt iets over jou en hoe jij je voelt. 
Kun jij op muziek proberen dit soort stemmingen uit te beelden?

5
1               
Circa 40 minuten
De leerlingen kunnen stemmingen herkennen ▪ de coördinatie is bevorderd en de 
motoriek is verder ontwikkeld ▪ de leerling is gestimuleerd om zijn fantasie en emo-
tie tot uitdrukking te brengen met zijn lichaam
Materiaal en gereedschap ▪ muziekinstrumenten
Techniek ▪ mimiek
Ruimte ▪ speelruimte
Informatie ▪ geen
Deden de leerlingen actief mee? ▪ zijn er verschillende stemmingen uitgevoerd?
▪ is geprobeerd om eigen ideeën uit te beelden en niet alleen anderen te kopiëren? 

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Pantomime
Deze activiteit vraagt van leerlingen om op een muzikale manier stemmingen uit te 
beelden. Denk hierbij aan stemmingen als verdrietig, blij, ondeugend, speels. Hoe 
beeld je dit uit? Er klinkt een instrument en op het moment dat iedereen het geluid 
hoort, mag ieder voor zich bedenken welke stemming hierbij past. Hoe je dit zou 
kunnen uitbeelden? Deze activiteit is bedoeld om op een speelse manier verschil-
lende stemmingen uit te beelden. Door de beleving kan het makkelijker zijn ge-
voelens onder woorden brengen, zodat leerlingen meer empathie ontwikkelen over 
gevoelens en stemmingen bij zichzelf en anderen.
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Tijd ▪ 2 minuten
Vertel de leerlingen dat er zeer uiteenlopende stemmingen zijn, die meestal van 
iemands gezicht zijn af te lezen. En dat gaan wij nu oefenen.

Tijd ▪ 5 minuten        
Laat de leerlingen even warm draaien door te oefenen zonder muziek erbij. Bijvoor-
beeld een blij, huilend, woedend, verrast, ontsteld, angstig gezicht. Vervolgen gaat 
een leerling of jijzelf als leraar verschillende muziekinstrumenten bespelen waarop 
de leerlingen zelf een stemming bij mogen bepalen.

Tijd ▪ 5 tot 10 minuten        
Begin met spelen van een tamboerijn. Laat de leerlingen benoemen wat voor stem-
ming er past bij een tamboerijn, daarna bij een blokfluit, bij een triangel, bij een … 

Tijd ▪ 10 tot 15 minuten        
De leerlingen gaan nu op de klank van de instrumenten hun stemmingen pantomi-
misch uitbeelden. Zo loopt  er op het snelle fluitspel bijvoorbeeld een nieuwsgierig 
leerling door de ruimte en is er tegelijkertijd een andere leerling die de trein aan het 
halen is. Terwijl tijdens het slaan op de tamboerijn de ene leerling zeer bedroefd is 
en de andere… Laat iedere leerling zelf voelen welke gemoedstoestand bij hem op 
komt. Wanneer leerlingen het even niet weten mogen ze aan de kant gaan zitten 
om wat ideeën op te doen door naar anderen te kijken, maar vervolgens moeten ze 
weer meedoen in de groep. 

Tijd ▪ 5 minuten        
Laat iedere leerlingen aangeven wat het favoriete geluid met beweging was om uit 
te beelden en sluit daar dan mee af.
Tijd ▪ 5 minuten    
    
■ Bespreek deze activiteit na door ervaringen uit te wisselen. 
■ Kon je de stemmingen ook voelen terwijl je die uitbeeldde?
■ Was je vooral met jezelf bezig of met andere kinderen?
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BEELDENDE VORMING: TEKENEN
JE EIGEN VERHAAL TEKENEN

Identiteit is een moeilijk woord; wat is dat eigenlijk?
Het komt erop neer dat alles wat jij belangrijk vindt in jouw leven iets zegt 
over wie jij bent! Over waar je vandaan komt, wat je thuis doet met elkaar 
en waar je van houd. Dit noemen we ook wel identiteit. Probeer in een 
tekening te laten zien wat jij allemaal heel erg belangrijk vindt.

3-4
1    
45 minuten
De leerlingen zijn zich bewust wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen kun-
nen vormgeven in beelden wat ze belangrijk vinden ▪ de leerlingen kunnen ver-
woorden ▪ de leerlingen kunnen luisteren naar elkaar ▪ de leerlingen hebben gezien 
dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen elkaar
Materiaal en gereedschap ▪ A3 papier ▪ wasco           
Techniek ▪ tekenen
Ruimte ▪ eigen lokaal 
Informatie ▪ foto´s om te laten zien van wat belangrijk kan zijn in je leven
Zie doelstellingen ▪ is er echt naar elkaar geluisterd? ▪ hebben de leerlingen elkaar 
vragen gesteld? ▪ is er veel verscheidenheid in de tekeningen te zien?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je eigen verhaal tekenen
Deze tekening is bedoeld om de leerlingen zich bewust te laten worden wat ze al-
lemaal belangrijk in hun leven vinden. Door het te tekenen en er niet alleen over te 
vertellen blijkt vaak dat er meer tot leven komt.

Tijd ▪ 5 minuten
Ga met de leerlingen in de kring en vraag; wat vind jij allemaal belangrijk in jouw 
leven? Laat voorbeelden zien die aangeven wat allemaal belangrijk voor je kan zijn. 
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Tijd ▪ 5 minuten
Wat vind je zo belangrijk dat je het wel zou willen tekenen? Ga brainstormen met 
de hele klas en vraag wat ze belangrijk vinden.
 ▪ Waar hou je erg van? Denk hierbij aan je knuffel/speelgoed/iets in huis etc.
 ▪ Om wie geef je veel? Denk hierbij aan je familie/vrienden/huisdieren etc.
Vervolgens kunnen ze de ideeën die ze hebben voor zichzelf opschrijven. Wat vind 
je nu de allerbelangrijkste dingen die je zou willen tekenen?

Tijd ▪ 3 minuten
Geef iedere leerling een A3-vel en een potlood. Vraag aan de leerlingen wat ze nu 
het liefste tekenen? Hoe ga je dat laten zien? Teken niet te klein, gebruik het hele 
vel en je mag ook meer dingen die je belangrijk vindt tekenen.

Tijd ▪ 15 minuten
Laat ze nu vrij tekenen en ondersteun alleen wanneer ze er niet alleen uitkomen. 
Refereer aan de voorbeeld foto’s. Zodra het idee getekend is geef je ze wasco om 
de tekening in te kleuren.

Tijd ▪ 7 minuten
Laat van ieder groepje 1 leerling om de beurt naar voren komen om te laten zien en 
te vertellen wat hij heeft gemaakt en waarom.

Tijd ▪ 10 minuten
Stel de groep vragen als: 
■ Heb je al eens eerder zo nagedacht over wat je allemaal bij ´jou´ vindt passen? 
■ Wisten jullie alles al van elkaar, of heb je nieuwe dingen gezien van iemand uit de 
groep? 
■ Zien jullie dat er overeenkomsten zijn in wat we belangrijk vinden? Maar ook dat 
er verschillen zijn. 
■ Probeer dit met de leerlingen te benoemen.   
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BEELDENDE VORMING: TEKENEN
JE GEVOEL UITBEELDEN

Tekenen kun je op veel manieren. Maak nu eens een cirkel waarin je alle 
stemmingen die bij jou passen verdeeld in taartstukken. Welk gevoel past 
het beste bij jou als persoon? Probeer deze gevoelens uit te beelden door 
gebruik te maken van verschillende materialen en technieken en verwerk 
die in je cirkel. 
Hoe ziet jouw taart (cirkel) er dan uit?

4-5
1 van 2    
50 minuten
De leerlingen zijn zich bewust wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen kun-
nen door middel van beeld- en materiaalkeuze vormgeven hoe hun leven eruit ziet
▪ de leerlingen kunnen naar elkaar luisteren ▪ de leerlingen kunnen gevoelens onder 
woorden brengen
Materiaal en gereedschap ▪ A4-papier en pen om ideeën op te schrijven ▪ A3 papier 
met een getekende grote cirkel ▪ zoveel mogelijk verschillend materiaal: wasco, 
verf, krijt, potloden, glitters, vloeipapier etc.           
Techniek ▪ tekenen
Ruimte ▪ eigen lokaal en buiten
Informatie ▪ foto´s als voorbeeld hoe je je eigen cirkel zou kunnen maken 
Zie doelstellingen ▪ is er nagedacht over wat allemaal een rol speelt in zijn of haar 
leven? ▪ is er gezocht naar een creatieve vorm om dit uit te beelden?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je gevoel uitbeelden
De opdracht is om vorm te geven aan welke gevoelens passen bij een leerling. De 
leerlingen moeten er (door middel van hun hobby’s en spullen thuis, navragen bij 
elkaar of navragen thuis) achter zien te komen welke emoties bij hen horen. Dit kan 
om verschillende emoties gaan. Wanneer ze hier een beeld van hebben gevormd is 
het de bedoeling dat ze opzoek gaan naar materialen die passen bij de omschrijving 
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die ze van zichzelf hebben gegeven. Denk bijvoorbeeld bij vriendelijk aan veertjes, 
zachte kleuren en lentematerialen. Terwijl je bij stoer houtsnippers, metaal en 
krachtige kleuren zou kunnen gebruiken.  

Tijd ▪ 5 minuten
Alle leerlingen maken een cirkel die over henzelf gaat. Maar om deze cirkel te kun-
nen maken, moet er eerst een idee zijn wat voor cirkel je wilt gaan maken. Laat 
voorbeelden zien van cirkels die al gemaakt zijn.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Bedenk wat je wilt vertellen en welke materialen je wilt gebruiken. Welke spullen 
heb je meegenomen van huis in de koffer? Zijn deze te gebruiken als uitgangspunt?
■ Wat hoort bij jou? Ga brainstormen met elkaar, kijk wat voor type je bent. Rustig, 
zachtaardig, stoer, druk, chaotisch, lief, onzeker? Kies de meest voorkomende ge-
voelens uit die bij je passen en verdeel deze gevoelens naar verhouding in je cirkel 
op papier. 
■ Laat je bij het eerste stukje van je taart een het gevoel blijdschap zien, bedenk 
dan hoe zou je dit kunt vertalen naar een beeld. Wat maakt je blij? Welk materiaal 
hoort er bij blij? Gebruik dat beeld en materiaal om het stukje cirkel blijdschap in 
uit te beelden.
Bij een ander taartstukje kan het zijn dat je juist rustig/stilte wilt laten zien, omdat 
je vaak rustig van binnen wordt in bepaalde situaties. Welke kleur, beeld en materi-
aal hoort bij dit taart stukje? Zo kun je ieder taartstukje een eigen karakter geven, 
terwijl de hele cirkel toch één geheel is! Uiteindelijk laat de totale cirkel zien wat 
allemaal bij jou past.  
■Denk bij het maken van de tekening aan de volgende punten: Welke kleur past bij 
het gevoel? Probeer te zoeken naar vormen, beelden, voorwerpen en materialen die 
bij jou horen.

Tijd ▪ 10 minuten
Deel de A3-vellen uit met daarop een cirkel getekend.  Laat iedere leerling een ei-
gen verdeling maken in bijvoorbeeld taartpunten (dit mag natuurlijk ook veel vrijer 
verdeeld worden). Hoe groot moet ieder onderdeel in de cirkel zijn? 

Tijd ▪ 10 minuten
Denk na over welk materiaal je zou willen gebruiken. Wil je krijt gebruiken, stof, 
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Afsluiting

Reflectie met kinderen

verf, of materiaal uit de natuur, zoals schelpjes, zand, blaadjes, bloemen etc.? Ga 
dit materiaal nu zoveel mogelijk bij elkaar verzamelen.

Tijd ▪ 3 minuten
■ Wanneer alles geïnventariseerd is, maak je indien nodig afspraken wanneer alle 
materialen die je van thuis zou willen meenemen op school moeten zijn. Alles wordt 
opgeborgen in enveloppen per leerling.
■ Ruim alles op.

Tijd ▪ 10 minuten
Stel de groep vragen als: 
■ Heb je al eens eerder zo nagedacht over wat je allemaal bij ´jou´ vindt passen? 
■ Wie wil iets vertellen over wat hij/zij van plan is te gaan maken? 
■ Wat zegt dat over jou? 
■ Heeft iemand uit de groep nog een suggestie voor de ander waar hij/zij nog niet 
aan heeft gedacht?                                         
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BEELDENDE VORMING: TEKENEN
JE GEVOEL IN BEELD BRENGEN

4-5
2 van 2
Ruim 60 minuten
De leerlingen zijn zich bewust van wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen 
kunnen wat zij belangrijk vinden vormgeven ▪ de leerlingen hebben verschillende 
materialen gebruikt
Materiaal en gereedschap ▪ A4-papier en pen om ideeën op te schrijven ▪ A3 papier 
met een getekende grote cirkel ▪ zoveel mogelijk verschillend materiaal: wasco, 
verf, krijt, potloden, glitters, vloeipapier etc.           
Techniek ▪ tekenen ▪ schilderen
Ruimte ▪ eigen lokaal en buiten
Informatie ▪ geen
Zie doelstellingen ▪ zijn de leerlingen zelf tevreden over wat ze gemaakt hebben?
▪ past dit bij hen? ▪ kunnen de leerlingen elkaar herkennen in de cirkels?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je eigen leven in kaart brengen 
Laat de leerlingen stoeien met het materiaal dat ze hebben meegenomen. Geef ze 
tips over wat ze het beste eerst zouden kunnen doen. Ga je eerst kleuren of schil-
deren en plak je daarna de meegebrachte materialen erop, of ga je eerst plakken 
en schilder je het materiaal mee in de kleuren die je wilt gaan gebruiken. Laat ze er 
een echt kunstwerk van maken. 

Iedere leerling heeft als het goed is materialen verzameld zoals plastic, blaadjes, 
takjes, mos, schelpjes, glitters, etc en gaat aan de slag om een cirkel te maken 
waarin de leerling zichzelf uitbeeld zonder zichzelf letterlijk na te tekenen. 

Tijd ▪ 10 minuten
Deel A3 papier weer uit en zorg dat iedereen de materialen op de tafel heeft  die 
nodig zijn om aan de slag te gaan. 

MIDDENBOUW
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Wat heb je nodig?
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Inleiding

Kern
Stap 1
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Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 5 minuten
Geef instructies waar rekening mee moet worden gehouden; iedereen houdt zich 
bezig met zijn eigen cirkel. Werk zorgvuldig. Bedenk eerst goed wat je wilt gaan 
doen. Houd rekening met materialen die moeten drogen of kunnen beschadigen. 
Maak een plan hoe je ongeveer te werk wilt gaan.

Tijd ▪ 30 tot 45 minuten
De leerlingen maken de cirkel.

Tijd ▪ 5 minuten
Maak een grote lange tafel om alle A3 vellen op te leggen. Ruim alle spullen op en 
laat iedereen langs de tafel lopen om naar elkaars werk te kijken.

Tijd ▪ 10 minuten
Herken je de cirkels van je klasgenoten? Waardoor komt dat? Zit hem dat in het 
beeld dat je ziet of het verhaal dat wordt verteld? Geef een voorbeeld van wat je nu 
weet van iemand wat je helemaal nog niet wist. Dit kan van alles zijn.
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BEELDENDE VORMING: FOTOGRAFIE
EEN PORTRET VAN JEZELF

Spullen mee naar school nemen is al spannend. Maar nu ga je ook nog eens 
met je voorwerp op de foto. Hoe zou je dat willen doen? Hoe kijk je, welke 
houding heb je daarbij. Het moet een foto worden waar je trots op bent en 
die je graag wilt bewaren. Op de foto moet te zien zijn wat jij belangrijk 
vindt.

3-4
1
circa 55 minuten                     
de leerlingen kunnen bewust spullen verzamelen ▪ de leerlingen kunnen letten op 
houding, uitstraling ▪ de leerlingen weten dat ze in het middelpunt mogen staan
▪ de leerlingen hebben geleerd over de geschiedenis van de fotografie ▪ de leerlin-
gen hebben geleerd woorden te vertalen in beelden
Materiaal en gereedschap ▪ fototoestel ▪ achtergronddoek ▪ een persoonlijk attribuut 
▪ budget om de foto’s af te laten drukken
Techniek ▪ fotografie
Ruimte ▪ rustige ruimte waar niet iedereen ongevraagd kan meekijken met moge-
lijkheden om een doek op te hangen en daarvan 2 meter afstand te nemen
Informatie ▪ uitleg over de geschiedenis van de fotografie ▪ afbeeldingen van oude 
schilderijen ▪ tips bij het fotograferen (zie blz. 59)
Zie doelstellingen ▪ hoe verliep de samenwerking? ▪ kon iedere leerling zijn eigen-
heid zichtbaar maken?  ▪ staat iedereen op de foto zoals hij/zij wilde?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een portret van jezelf
In deze les wordt fotografisch vastgelegd wie jij bent, wat je belangrijk vindt. Door 
een portretfoto te maken zijn de leerlingen bewuster bezig met hoe ze eruit zouden 
willen zien. Wat ze belangrijk vinden en hoe ze daar vorm aan zouden willen geven. 
Kijk naar wat iemand mooi maakt en stimuleer dat.

Tijd ▪ 10 minuten                     
Vertel over vroeger, over de tijd dat er geen fototoestellen waren (zie informatie). 
In die tijd lieten mensen zichzelf schilderen. Vaak was dit met iets waar ze trots 
op waren, wat de moeite waard was om geschilderd te worden. Het maken van 

MIDDENBOUW
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dit schilderij duurde soms maanden. Laat afbeeldingen zien die hieraan refereren. 
Tegenwoordig maken we zoveel foto’s, zeker nu alles digitaal gaat, waardoor de 
waarde van ‘vereeuwiging’ verloren lijkt te gaan.

Tijd ▪ 5 minuten                     
Laat de leerlingen brainstormen. Hoe wil je op de foto? Wat zou je je later willen 
herinneren als je groot bent? Hoe moet die foto eruit komen te zien? Je kunt attri-
buten meenemen van thuis die aangeven welk beroep je ouders uitvoeren, hoeveel 
broertjes en zusjes je hebt en welke familieactiviteit jullie vaak samen doen.

Tijd ▪ 15 minuten                     
Ga oefenen op houding en uitstraling. Ga je staan of zitten bij de foto? Welke kleren 
doe je aan? Hoe kijk je? Lachend, stoer, vriendelijk, serieus etc. Laat een aantal 
leerlingen voordoen hoe ze van plan zijn op de foto te gaan. Waar en hoe wil je alle 
meegenomen attributen om jou heen plaatsen?

Tijd ▪ 1 minuut per leerling
Lees de tips voordat je gaat fotograferen in de informatie. Roep iedere leerling een 
voor een naar voren en vraag hem/haar zo te gaan staan als ze graag willen en 
zorg dat alle attributen goed in beeld komen. Het blijkt dat leerlingen dit vaak heel 
erg goed weten. Dus zorg dat je de camera klaar hebt staan en meteen een foto 
kunt nemen. Deze eerste foto is meestal het beste omdat de leerlingen dan volledig 
in hun rol zitten.

Tijd ▪ 5 minuten                     
Zorg dat iedereen aan de beurt geweest is. Het leukste is wanneer jijzelf en de 
stagiaire of onderwijsassistent als laatste op de foto gaan met eigen voorwerpen. 
Dit is een mooie afsluiting, de leerlingen vinden het erg leuk om hiernaar te kijken.

Tijd ▪ 10 minuten                     
■ Dit doe je na het afdrukken van de foto’s
■ Laat de foto’s afdrukken. Het liefst, wanneer hier budget voor is op 13 x 18 cm. 
Dit is net iets groter en daardoor komt iedereen beter tot zijn recht op de foto.
■ Houd een nabespreking met de leerlingen.

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen
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BEELDENDE VORMING: FOTOGRAFIE
EEN FOTO OM TROTS OP TE ZIJN

Hoe zou jij eruit willen zien op de foto, zodat je helemaal laat zien wie 
jij bent? Hoe kijk je, wat voor houding heb je daarbij? Welk gevoel wil jij 
laten zien aan de klas? Het moet een foto worden waar je trots op bent en 
die je graag wilt bewaren. Op de foto moet te zien zijn wat jij belangrijk 
vindt, hoe jij over wilt komen, of denkt over te komen op anderen.

4-5
1
Circa 90 minuten                     
De leerlingen kunnen gevoelens benoemen ▪ de leerlingen weten dat ze in het mid-
delpunt mogen staan ▪ de leerlingen hebben geleerd over de geschiedenis van de 
fotografie
Materiaal en gereedschap ▪ fototoestel ▪ flitser ▪ achtergronddoek ▪ persoonlijke 
spullen ▪ budget om de foto’s af te laten drukken
Techniek ▪ fotografie
Ruimte ▪ rustige ruimte waar niet iedereen ongevraagd kan meekijken met moge-
lijkheden om een doek op te hangen en daarvan 2 meter afstand te nemen
Informatie ▪ uitleg over de geschiedenis van de fotografie ▪ afbeeldingen van foto’s 
waarop duidelijk gevoelsuitdrukkingen te herkennen zijn ▪ tips bij het fotograferen
Zie doelstellingen ▪ hebben de leerlingen elkaar aangemoedigd? ▪ zijn er suggesties 
gedaan om elkaar te helpen? ▪ was er een betrokken en positieve sfeer? ▪ zijn op de 
foto’s de gevoelsuitdrukking te herkennen?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een foto om trots op te zijn
Door een portret te maken zijn de leerlingen bewuster bezig met hoe ze eruit 
zouden willen zien. Wat ze belangrijk vinden en hoe ze daar vorm aan zouden willen 
geven. Kijk naar wat iemand mooi maakt en stimuleer dat.

Tijd ▪ 10 minuten                     
Vertel over vroeger, over de tijd dat er geen fototoestellen waren (zie voor informatie 
hierover de bijlage). In die tijd lieten mensen zichzelf schilderen. Vaak was dit met 
iets waar ze trots op waren, het liet iets zien over hun achtergrond. Het maken van 
dit schilderij duurde soms maanden. Laat afbeeldingen zien die hieraan refereren.
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Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 15 minuten                     
Bespreek de foto’s en vraag: Kijk naar de foto’s en vraag je af welke gevoelens 
worden uitgedrukt. Probeer met elkaar deze gevoelens te benoemen. Ga associëren 
waarom diegene deze gevoelens heeft. Waaraan denk je dat te zien op de foto?

Tijd ▪ 15 minuten                     
■ Laat de leerlingen brainstormen. Hoe wil jij op de foto?  Wat zou je je later willen 
herinneren als je groot bent? Hoe moet die foto eruit komen te zien? Wat heb jij van 
thuis in de koffer meegenomen? Zegt dat iets over jou? Is dat hetgeen waarmee je 
graag op de foto zou willen? 
■ Denk na welke gemoedstoestand je wilt overbrengen op de foto. Hoe laat je dat 
zien? Denk aan gezichtsuitdrukking, maar ook aan houding, kleding, attributen etc. 
Ga dit ook oefenen thuis voor de spiegel of oefenen het met elkaar in de klas door 
naar elkaar te kijken en te helpen de juiste uitdrukking te vinden.

Tijd ▪ 3 minuten per leerling
Lees de tips voordat je gaat fotograferen in de informatie. Roep de leerlingen een 
voor een naar voren en vraag hem/haar zo te gaan staan als ze graag willen. Geef 
iedere leerling de ruimte om de studio in te richten. Zet attributen op een tafel om 
die beter tot hun recht te laten komen. Wanneer de leerlingen afbeeldingen hebben, 
teksten of iets anders dat opgehangen moet , doe dat dan door een knopspeld door 
het papier en het achtergronddoek te steken.

Tijd ▪ 5 minuten                     
Zorg dat iedereen aan de beurt is geweest. Het leukste is wanneer jijzelf en de sta-
giaire of onderwijsassistent als laatste op de foto gaan met je eigen voorwerpen. Dit 
is een mooie afsluiting, de leerlingen vinden het erg leuk om hiernaar te kijken.

Tijd ▪ 10 minuten                     
■ Laat de foto’s afdrukken. Het liefst, wanneer hier budget voor is op 13 x 18 cm. 
Dit is net iets groter en daardoor komt iedereen beter tot zijn recht op de foto.
■ Bespreek de foto’s na met de leerlingen: 
▪ wat heb je hier nu van geleerd? 
▪ welke gemoedstoestanden zien we in de foto’s?
▪ herken je hoe diegene in werkelijkheid ook overkomt of, zie jij diegene anders?
▪ was het moeilijk om dit uit te drukken? Voelde je je een model die een pose aan-
neemt of heb je echt iets van jezelf laten zien? 
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INFORMATIE BIJ LES EEN PORTRET VAN JEZELF EN LES EEN FOTO OM 
TROTS OP TE ZIJN
Geschiedenis van de fotografie
Bron ▪ School TV
Voor de uitvinding van de fotografie, lieten alleen rijke mensen een portret van 
zichzelf maken door een schilder of beeldhouwer. Toen vanaf 1850 de fotografie in 
zwang kwam, verhuisde de portretkunst naar het domein van de fotograaf.
Eigenlijk waren de benodigde ingrediënten om de fotografie uit te vinden al langere 
tijd beschikbaar: wetenschappelijk, optisch en chemisch bestond er voldoende ken-
nis. In de Renaissance (16e eeuw) gebruikten schilders de camera obscura. Hiermee 
projecteerden ze beelden van voorwerpen op een wand van een donkere kamer 
door licht via een heel kleine opening binnen te laten vallen. Schilders gebruikten 
dit apparaat - een doos met lens, spiegel en matglazen scherm - als hulpmiddel 
voor het schilderen van stadsgezichten. 
De uitwerking van deze fotografietechniek zou tot in de negentiende eeuw op zich 
laten wachten. Op meerdere plekken in Europa waren uitvinders en kunstenaars 
er tegelijkertijd mee bezig. Kennelijk was de tijd er toen rijp voor. De Fransman 
Nièpce, die zich met lithografie en andere druktechnieken bezighield, slaagde erin 
om de beelden van een camera obscura op platen van metaal en glas vast te leg-
gen. De Franse kunstenaar Daguerre ontwikkelde de mogelijkheden van dit procedé 
verder. In 1837 legde hij een straattafereel in Parijs vast op een verzilverde koperen 
plaat. 
Ook de Engelsen experimenteerden met het vastleggen van geprojecteerde 
beelden. Talbot kwam via een andere procedé, met lichtgevoelig papier, uit bij een 
eerste vorm van fotografie. Het procedé van Daguerre werd technisch verbeterd. 
Na een jaar of 20 werd die techniek vooral toegepast in Amerika, maar ook wel in 
Europa. In Amerika ontstond een snel groeiende vraag naar gefotografeerde por-
tretten. 

De eerste studio opende in 1853. Binnen dat jaar openden er vervolgens alleen in 
New York al 86! Opeens was het portret bereikbaar geworden voor een veel groter 
deel van de bevolking. Een foto kostte een fractie van het bedrag voor een geschil-
derd of gebeeldhouwd portret. Bovendien: een foto liegt niet. Dit onthullende aspect 
was echter niet altijd een voordeel. Mensen waren eraan gewend geraakt, dat schil-
ders het onderwerp dikwijls idealiseerden of verfraaiden. Aanvankelijk probeerden 
fotografen dit schoonheidsideaal in hun werk te handhaven. De eerste gefotogra-
feerde taferelen met kunstzinnige bedoelingen lijken nog braver dan de braafste 
stillevens van de braafste schilder. Toen in 1822 Niépce de eerste foto maakte, werd 
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dit zeker niet beschouwd als kunstwerk. De fotografen van het eerste uur legden 
'gewoon' een uitsnede uit de zichtbare werkelijkheid vast. Het idee dat fotografie 
een artistiek expressiemiddel was of zou kunnen worden, riep op zijn minst weer-
stand op. 
Hoe vaardig en virtuoos schilders ook in staat waren om een mens te portretteren, 
toen de uitvinding van de fotografie een feit was, voelden vele schilders zich enorm 
bedreigd. 
Aanvankelijk gebruikten schilders de techniek van de fotografie om de tijdrovende 
fase van voorstudies te bekorten. Zij fotografeerden taferelen uit het dagelijks leven 
en mensen die ze op groepsportretten moesten schilderen. Behalve als voorstudi-
emateriaal gebruikten schilders foto's ook als letterlijk vertrekpunt, hetgeen soms 
direct is af te lezen aan toevallige elementen in de compositie. Zo sijpelde de invloed 
van de fotografie de schilderkunst binnen.

Tussen 1850 en 1860 kwam in Frankrijk in de schilderkunst een realistische school 
op, die een extreme schilderkunstige objectiviteit nastreefde. De schilder Courbet 
gaf zijn beweegreden voor zijn naturalistische aanpak als volgt weer: ‘Ik kan geen 
engel schilderen, want ik heb nog nooit een engel gezien.’ Tegenstanders van dit re-
alisme in de schilderkunst wijzen op het gevaar van vervlakking en geven fotografie 
de schuld. De Franse schilder Delécluze stelde in een artikel in 1851, dat kunste-
naars die net zo registrerend als fotografen te werk gaan 'zichzelf zonder wil, zonder 
smaak, zonder het te weten, aan de verschijningsvorm van dingen onderwerpen'. 

In 1861 werd er zelfs een rechtszaak gewijd aan de kwestie of fotografie nu slechts 
een wetenschappelijk procedé was om zaken visueel te documenteren of een vorm 
van kunst. 
De rechter bepaalde dat 'foto's de vrucht zouden kunnen zijn van menselijke den-
ken en geest van kunstzinnige smaak of intelligentie, het stempel van een persoon-
lijkheid zou kunnen dragen en daarmee tot kunstwerken worden.'  Ondanks deze 
beloftevolle uitspraak duurde het nog tot ver in de 20e eeuw voor fotografie als 
volwaardige kunstvorm op tentoonstellingen werd toegelaten. 

In de ontwikkeling van de fototechniek ontstonden, net als bij de film, twee ver-
schillende stromingen: 
De documentaire of reportagefotografie: daarbij ligt de nadruk op het registreren 
van de werkelijkheid. Ook journalistieke fotografen registreren. Ze maken por-
tretten, terwijl mensen zich niet bewust zijn van het feit, dat ze gefotografeerd 
worden (ook in de film zijn de documenterende mogelijkheden van begin af aan 
onderzocht). 
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De geënsceneerde fotografie: de fotograaf construeert datgene wat hij wil fotogra-
feren zorgvuldig. Hij laat niets over aan het toeval. Uiteraard ontstonden er allerlei 
mengvormen uit deze twee stromingen, maar de basis van de fotografie wordt nog 
steeds bepaald door deze twee principes. Sinds de uitvinding van de fotografie zijn 
er kunstenaars geweest, die de mogelijkheden van de fotografie omarmden. De di-
chter Alphonse de Lamartine zei zelfs: ‘Fotografie is meer dan een kunst, het is een 
solair fenomeen, waarin de kunstenaar samenwerkt met de zon.’

1. Zorg dat je rond het bord genoeg ruimte hebt om een kleine studio te bouwen. 
2. Hang het achtergronddoek op aan het schoolbord met knijpers. Zorg dat dit een 
mooi gekleurd doek is. Een wit of zwart doek is af te raden, omdat het gezicht van 
de leerlingen dan extra wit wordt. Let er bij het ophangen van het doek op dat het 
mooi op de grond komt te liggen, zodat de voeten en eventuele attributen netjes op 
de foto komen te staan.
3. Vraag hulp. Denk aan een stagiaire of onderwijsassistent om te ondersteunen en 
de rust te bewaken tijdens het fotograferen.
4. Zet op een nette afstand stoelen neer op een rijtje, zodat de hele groep kan 
meekijken hoe er gefotografeerd wordt. Wanneer dit technisch niet mogelijk is dan 
kun je ook kleine groepjes van vijf leerlingen nemen en de rest aan een zelfstandige 
opdracht zetten. Het leuke van meekijken is dat ze positief kunnen helpen en zien 
hoe andere leerlingen het doen.
5. Houd technisch rekening met de afstand tot het te fotograferen object. Zorg dat 
de flits aanstaat. 
6. Is het nodig dat de leerling er helemaal komt, of volstaat een close-upfoto? Moet 
de foto staand of liggend worden? Dit bepaal je zelf. 
7. Maak de foto binnen de randen van het opgehangen achtergronddoek zodat er 
geen spullen op de foto komen die niet van belang zijn.
8. Bij het fotograferen is het van belang snel te reageren. Dit kun je bereiken door 
iedere leerling te vragen klaar te staan met de spullen waarmee ze op de foto 
willen. Laat ze zelf de spullen zoveel mogelijk neerzetten of -leggen zoals ze zelf 
willen. Heel soms zie je dat een leerling het echt niet goed weet. Help dan even. In 
alle andere gevallen maak je de foto meteen. 
9. Maak een tweede foto wanneer je er niet zeker van bent dat de eerste goed ge-
lukt is of wanneer jij denkt dat het toch ook nog goed is om de leerling een andere 
positie aan te laten nemen. 

Afbeeldingen van oude schilderijen
Zie bijlage in de koffer

Tips bij het 
fotograferen
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BOVENBOUW



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 62

RITUEEL
KOFFERRITUEEL

In deze les laat je iets van jezelf zien aan de ander door middel van vertel-
len en het laten zien van voorwerpen: uitwisselen en communiceren

Een koffer is spannend. Wat zou erin zitten? 
Wat heeft de juf of meester meegenomen? 
Wat past er bij hem of haar? 
Wat voor type is onze juf of meester? 
Past zijn of haar ‘identiteit’ in die koffer? 
Open hem maar…
 
7-8
Samenvattende introductieles over hoe je het ritueel kunt uitvoeren.
Circa 20 minuten per leerling
De leerlingen kunnen zich verbaal uiten ▪ de leerlingen kunnen naar elkaar luisteren 
▪ de leerlingen kunnen bewust te kijken naar voorwerpen die bij hen passen en 
weten waarom ▪ de leerlingen zijn zich bewust van hun individuele- en groepsiden-
titeit
Materiaal en gereedschap ▪ koffer ▪ vier tot zes voorwerpen die iets over je identiteit 
zeggen; wat is identiteit? ▪ vijf foto’s die thuis gemaakt zijn met het fototoestel uit 
de koffer
Informatie ▪ handleiding ▪ tips bij het thuis maken van foto’s
Zie doelen ▪ hebben de leerlingen voorwerpen gekozen die iets over hen zeggen? 
▪ kunnen de leerlingen het gevoel bij hun voorwerpen ook verwoorden? ▪ koppelen 
de leerlingen hun gevoel voor de voorwerpen aan waarom dit voorwerp iets over 
hen zegt?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Kofferritueel
Iedere leerling neemt de koffer een keer mee naar huis. Zo krijgt ieder de gelegen-
heid om iets over zichzelf te vertellen en te laten zien. Meestal gebeurt zoiets niet. 
Gewoonten, gebruiken, tradities kunnen hierbij aan de orde komen en door die met 
elkaar te bespreken kan er ruimte, begrip, interesse ontstaan in elkaars leven.

BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria
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Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 2 minuten
De leerkracht zit in de kring met de leerlingen. De leerkracht herhaalt samen met 
de leerlingen iedere keer de spelregels van de koffer. De leerling die de koffer heeft 
meegenomen laat zien wat hij voor voorwerpen heeft meegebracht, leest zijn (eet)
dagboek voor en vertelt iets over de foto’s die thuis zijn gemaakt. De medeleerling-
en mogen bij ieder onderdeel vragen stellen en op elkaar reageren. De leerkracht 
start het ritueel door bijvoorbeeld een kaars aan te steken.

Tijd ▪ 2 minuten
De leerling opent de koffer en zet hem in het midden op de grond. We gaan eerst 
eens kijken. Wat zien we allemaal. Laat de leerlingen om de beurt zeggen wat ze 
zien of denken te zien.

Tijd ▪ 10 minuten 
Laat de leerlingen vragen stellen. Stimuleer vragen als: Wat is dit voor voorwerp? 
Waar kun je het voor gebruiken? Waarom heb je dat meegenomen? Welke sym-
bolische waarde heeft het voorwerp voor jou? Wat betekent dit voorwerp voor jou? 
Hierna leest de leerling de dagboeken voor en vertelt hij over de foto’s.

Tijd ▪ 5 minuten
Breng een kort kringgesprek op gang. Kunnen de leerlingen voorwerpen bedenken 
die voor hen belangrijk zijn omdat ze hen een blij gevoel geven of bijvoorbeeld 
troost bieden? Wil je die aan de groep laten zien en waarom zegt dat iets over jou? 
Welke gevoelens heb je hierbij? Kun je dat benoemen?

Tijd ▪ 1 minuut
De koffer gaat met iemand anders mee, totdat iedereen een keer aan de beurt is 
geweest. Wanneer iedereen de koffer een keer mee naar huis heeft genomen, kun je 
een tentoonstelling houden over dit project. Zie lessuggestie ‘Tentoonstelling’, blz. 99.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Wat vind jij van dit ritueel? 
■ Hoor jij dingen die je nog niet wist? 
■ Leer je je klasgenoten nu ook anders kennen? 
■ Vind je het leuk dat er zoveel verschillen zijn of zou je liever willen dat iedereen 
hetzelfde eten lekker vindt? 
■ Welke gevoelens en gedachten roept dit bij jou op?



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 64

Inhoud

Introductie

INFORMATIE BIJ LES KOFFERRITUEEL 
Handleiding inhoud van de koffer
De koffer bevat een aantal onderdelen: een dagboek, een eetdagboek, een foto-
toestel en een wisselend aantal voorwerpen die door de leerlingen zelf zijn meege-
bracht. 

Het dagboek wordt gevuld met de verhalen van de kinderen die iets over zichzelf 
vertellen en over de periode dat hij of zij de koffer thuis heeft. De leerlingen van 
groep 7 en 8 mogen alle middelen gebruiken om hun dagboekbladzijde vorm te 
geven in antwoord op de vragen die in de informatie te vinden zijn.
Het eetdagboek mag ook op allerlei manieren worden gevuld zolang het maar weer-
geeft welk eten het kind lekker vindt en/of heeft gegeten in de periode dat de koffer 
thuis was. 
Het fototoestel gebruikt iedere leerling om thuis maximaal vijf foto’s te maken van 
‘wat’ en ‘wie’ belangrijk is om aan de groep te laten zien. Dit kan de eigen kamer 
zijn, ouders, de kat, lievelingsplekje, speelgoed, een familieactiviteit etc. Het idee is 
dat aan het einde van het kofferproject een tentoonstelling ontstaat van alle ont-
stane werken; foto’s, voorwerpen, tekeningen, verhalen etc.
De voorwerpen die iedere leerling erin stopt als hij of zij de koffer thuis heeft.

Koffer vol verhalen
■ Als start van het project kun jij als leerkracht de koffer eerst mee naar huis ne-
men, voorwerpen mee naar school brengen, de dagboeken inschrijven en het ritueel 
in de kring introduceren. Het is aan te raden dit ritueel op een vast tijdstip te doen 
op steeds dezelfde manier, door bijvoorbeeld een kaars aan te steken en de gor-
dijnen dicht te doen. 
■ Begin met het laten zien van de voorwerpen: wat is het, waarvoor gebruik je het, 
waarom heb je het meegenomen? Je kunt zelf bepalen hoeveel je zelf wilt vertellen 
of wat je door de leerlingen wilt laten vragen waardoor meer interactie plaatsvindt. 
■ Daarna lees je het (eet)dagboek voor en laat je de foto’s zien (indien mogelijk op 
de computer. Anders kan dit pas aan het einde van het project). Hierna geef je de 
leerlingen kort de ruimte om vragen te stellen. 
■ Bespreek hierna in de kring dat het de bedoeling is dat ieder kind de koffer mee 
naar huis neemt. Je maakt samen afspraken.
■ Als de eerste leerling de koffer meebrengt in de kring, probeer je te stimuleren 
dat ze interactief luisteren en elkaar vragen stellen. Maak van dit samenzijn een 
ritueel waar iedereen zich prettig bij voelt.
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Aandachtspunten

Tips bij het 
fotograferen

Elkaar vragen leren stellen 
■ Probeer te voorkomen dat de leerling met de koffer zijn verhaal aan jou doet, dat 
medeleerlingen jou hun vragen stellen, dat de leerling aan jou het antwoord geeft.
■ Probeer vragen te stimuleren die ze aan elkaar kunnen stellen en zodanig dat alle 
leerlingen betrokken blijven. 
■ Probeer te stimuleren dat de leerlingen duidelijke vragen stellen en duidelijke 
antwoorden geven. Maak bijvoorbeeld een afspraak over wat ze minimaal moeten 
kunnen vertellen over een voorwerp: wie, wat, waarom, waarvoor, waarover, wan-
neer, hoe, hoe lang, etc.
■ Stimuleer vragen over gevoelens. Wat roept een voorwerp bij jou op, wat roept 
het op bij de leerlingen in de klas die het voor het eerst zien?
■ Stimuleer vragen over de achtergrond die de leerling van huis uit heeft. Waar 
komt dit voorwerp vandaan? Hoezo daarvandaan? Andere cultuur, ander land, an-
dere religie?
■ Elke leerling krijgt de koffer een bepaalde periode mee naar huis, afhankelijk van 
jouw keuze. Wil je dit iedere dag doen, een keer per week, wil je het hele project 
drie weken laten duren? Alles hangt af van je eigen mogelijkheden, voorkeuren en 
keuzes. 

Je achtergrond
■ Besteed tijdens de introductie aandacht aan achtergronden van de leerlingen. 
Waar is iedereen geboren? Waar komen diens ouders, grootouders, vandaan? Welke 
religies hebben de leerlingen in jouw klas?
Wat weten de anderen van die cultuur, dat land, of die religie? Wat lijkt je er leuk 
aan, of wat lijkt je er minder leuk aan? Bijvoorbeeld: als leerlingen horen dat de 
familie van Hariba in Afghanistan niet naar school kan. Hoe vindt iedereen dat? Of 
je hoort dat Kadir en zijn broers altijd samen slapen, ze slapen nooit alleen op een 
kamer. Hoe lijkt jou dat? Gezellig, of juist niet? Bij Joke thuis bidden ze altijd voor 
het eten. Hoe zou jij dat vinden? Zou je kunnen wachten of val jij altijd direct aan? 
Vind je het belangrijk voor het eten te danken of niet?
■ Probeer uit te gaan van het individu dat spreekt. Wat Hariba, Kadir en Joke zeg-
gen hoeft niet voor iemand anders met dezelfde achtergrond te gelden. Iedereen is 
anders, er zijn verschillen en overeenkomsten, met voordelen en nadelen, wat ook 
weer door iedereen anders ervaren kan worden. 
■ Bespreek: groep-individu, cultuur-religie, feit-mening.

■ Denk goed na wat je wilt fotograferen voordat je begint! Weet welke vijf foto’s je 
gaat maken. Fotografeer nooit recht tegen de zon in, dan wordt de foto zwart.
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Vragen in het dagboek 

■ Probeer zoveel mogelijk het raam in je rug te hebben bij het maken van foto’s, 
dus dat het raam niet in beeld is. Dit voorkomt onderbelichting van de foto.
■ Let op wat je wilt fotograferen. Waar gaat het om? Is het de hele kamer die je op 
de foto wilt of gaat het om het schilderij aan de muur? Bij dat laatste loop je naar 
voren zodat je alleen het schilderij op de foto ziet. 
■ Wil je voorwerpen fotograferen, zoals al je knuffels of wil je je familie op de foto? 
■ Wanneer maak je dan een foto van je familie? Wanneer iedereen aan tafel zit of 
wanneer iedereen tv zit te kijken? Of …
■ Houd het fototoestel staand wanneer het je om een bepaald gedeelte gaat dat 
je in beeld wilt brengen. Houd het toestel liggend wanneer je bijvoorbeeld de hele 
kamer op de foto wilt hebben.
■ Maak ook eens een foto vanuit een ander standpunt. Laat je kamer bijvoorbeeld 
zien hoe jij het ziet vanuit je bed. Of ga eens op een stoel staan.
■ Houd er rekening mee dat je de foto’s niet meteen kunt laten zien wanneer je 
over je koffer vertelt op school. Wat ga je alvast wel vertellen over het fotograferen? 
De foto’s zullen allemaal te zien zijn bij de tentoonstelling.

Vragen
▪ hoe ziet jouw huis eruit?
▪ hoe ziet jouw kamer eruit?
▪ hoe ziet jouw familie eruit?
▪ hoe eten jullie thuis (samen, apart, in groepjes, op vaste tijden…, wie kookt er, 
wat wordt er gegeten…)? 
▪ heb je huisdieren? Zo ja welke?
▪ wat doe je ’s avonds en in het weekend?
▪ welke rituelen hebben jullie thuis (wordt er iets gedaan met het eten, voor het 
slapen gaan, wordt er een verhaaltje voorgelezen of gezongen of…)?
▪ van welke muziek houden jullie thuis? Vind jij die ook mooi?
▪ welke geuren hebben jullie thuis (bijvoorbeeld van het kook geuren van het eten, 
kruiden, bloemen, schoonmaakmiddelen, parfum)?
▪ hoe ruikt dat dan? Kun je dat beschrijven?
▪ doen jullie spelletjes thuis met elkaar? Zo ja, welke spelletjes?
▪ hebben jullie veel foto’s? Zou je een foto die jij heel erg mooi vindt van thuis mee 
naar school mogen nemen?
▪ zijn er verhalen die je ouders of opa en oma je vertellen over vroeger die jij mooi 
vindt?
▪ als er nog iets anders is wat je zou willen vertellen over je familie dan mag dat 
natuurlijk altijd
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TAAL: SCHRIJVEN
JE FAMILIEVERHAAL SCHRIJVEN

Vroeger vonden Anna, Elle en Otto het niet erg om een drieling te zijn. 
Maar nu wel!
Anna, Elle en Otto zijn heel verschillend. Anna is altijd netjes. Elle is lek-
ker slordig. Otto denkt veel na. Er moet een plan bedacht worden. Vanaf nu 
moet duidelijk zijn, dat ze niet altijd bij elkaar horen.

5–6-7
Samenvattende introductieles voor het schrijven van de verhalen
50 minuten
De leerlingen kunnen samenwerken ▪ de leerlingen kunnen opkomen voor hun eigen 
inbreng zonder daarmee de ander te kort te doen ▪ de leerlingen kennen de ver-
schillende facetten van het schrijven van een verhaal ▪ de leerlingen kunnen hun 
fantasie omzetten in tekst 
Materiaal en gereedschap ▪ ‘Driedubbel eigenwijs’ van G. Leguijt, Callenbach, 2006 
▪ (nieuwe) schriften voor ieder groepje ▪ pennen ▪ placemats
Informatie ▪ handleiding leerkracht ▪ tips bij verhalen schrijven ▪ placematmethode
Hebben de leerlingen (ook naar eigen zeggen) goed samengewerkt? ▪ hebben de 
verhalen een goede opbouw? ▪ zijn de verhalen en de karakters in de verhalen boei-
end om te lezen?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je familieverhaal schrijven
Het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ gaat over een drieling die gek is met elkaar, op 
elkaar lijkt maar bijvoorbeeld ook heel verschillend is in karakter. Je leest dit boek 
voor in de klas gedurende een bepaalde periode, afhankelijk van je eigen plan voor 
het project. Als het is voorgelezen in de klas gaan de leerlingen in groepjes hun 
‘eigen’ familieverhaal schrijven. De leerlingen bepalen zelf wie ze zijn en welke rol 
ze hebben. 

Tijd ▪ 15 minuten
■ Nu het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ is voorgelezen gaan de leerlingen zelf aan de 
slag. Ze hebben meerdere keren aantekeningen gemaakt (zie bijlage voor meer info) 
en gaan nu in hun groepjes met behulp van de placematmethode samen kijken wat 
er in het verhaal gaat komen.  Deel de placemats uit en leg uit wat de bedoeling is.

BOVENBOUW
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Wat heb je nodig?
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Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen 

■ Geef aandacht aan samenwerken.
■ Geef aandacht aan feedback geven.
■ Geef tips voor het schrijven van een verhaal.

Tijd ▪ 5 minuten
Iedere leerling schrijft aan diens eigen kant wat hij vindt dat er in ieder geval in het 
verhaal moet komen.

Tijd ▪ 10 minuten
Ieder groepje gaat samen kijken naar hun overeenkomsten en verschillen. Wat kan 
naast elkaar in het verhaal blijven bestaan, ze zijn tenslotte allemaal verschillend, 
en wat kan echt niet? Bijvoorbeeld als de één perse een eigen kamer wil en de an-
der een kamer delen wil, moet dit van te voren worden afgesproken. De ding-en die 
in ieder geval in het verhaal komen, staan in het midden van de placemat. Tijdens 
het schrijven kunnen er altijd nog nieuwe elementen worden toegevoegd. Maar er 
moet een begin zijn.

Tijd ▪ 25 minuten
Ieder groepje schrijft gezamenlijk het begin van hun verhaal van ongeveer 5 regels. 

Tijd ▪ 10 minuten
Een aantal groepjes lezen hun stukje voor aan de klas. Laat de leerlingen elkaar 
kort feedback geven: wat is al goed, wat kan beter, tips? Let zelf goed op wat je 
hoort, zodat je eventueel per groepje tijdens het schrijven indien nodig bij kan 
sturen. Hierna rouleert het verhaal in het groepje. Iedere keer als er tijd is voor 
vrij werken, kan een leerling eraan werken. Laat na 15 tot 20 minuten het verhaal 
doorgegeven.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Geef regelmatig aandacht aan samenwerken: wat ging er nu goed, wat kan beter?
■ Geef regelmatig aandacht aan feedback geven: wat ging er nu goed, wat kan 
beter?
■ Bespreek aan het einde hoe de leerlingen het proces van samen een verhaal 
schrijven vonden. Wat heb je hiervan geleerd? Was het moeilijk om samen te 
werken? Leg uit waarom wel of waarom niet. Ben je door samen te werken op hele 
nieuwe ideeën gebracht? Wat heb je geleerd van karakters, van je medeleerlingen 
in het echt en in het verhaal (uitbundig, vrolijk, de baas willen zijn, verlegen) etc.             
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Tips voor de leer-
kracht bij verhalen 

schrijven

INFORMATIE BIJ LES JE FAMILIEVERHAAL SCHRIJVEN
Handleiding verhalen schrijven
■ Je leest het boek ‘Driedubbel eigenwijs’ voor. Je kunt zelf bepalen of je dit in 
een week doet of elke week een stukje. Geef tussendoor de opdracht dat iedereen 
voor zichzelf dingen opschrijft die hij of zij wil onthouden, grappig vond, waar hij of 
zij een associatie bij had, inspiratie van kreeg. Je vertelt dat je bedoeling is dat in 
de klas, door jou samengestelde, groepjes gaan werken aan hun eigen familiever-
haal. Ze zullen broertjes of zusjes van elkaar zijn met ieder hun eigenschappen en 
gewoonten zoals ze dat thuis gewend zijn en in het echt ook hebben. Dat moeten 
ze van elkaar dus ook leren kennen. Ze zullen straks om de beurt aan hun verhaal 
gaan werken, telkens als er tijd is voor vrij werken. 
■ De leerling die aan de beurt is heeft iedere keer ongeveer 15 tot 20 minuten om 
een stukje aan het verhaal te schrijven voordat het door moet worden gegeven 
aan de volgende persoon van het groepje. In die tijd kan hij ook feedback vragen 
van iemand uit zijn groepje, maar dat mag niet iedere keer dezelfde persoon zijn. 
De volgende persoon krijgt het verhaal, leest het voorgaande stukje en schrijft de 
volgende keer dat er tijd is verder aan het verhaal. Zo heeft hij even de tijd om 
na te denken over hoe het verhaal verder moet gaan. Dit betekent dat het verhaal 
iedere keer een heel andere wending kan krijgen. Je mag dit met elkaar overleggen 
maar het is belangrijk dat ieder zijn eigen inbreng mag hebben en dat er echt wordt 
samengewerkt. 
■ Besteed er aandacht aan - van te voren en indien nodig tussendoor - dat samen-
werken betekent dat je elkaar feedback kunt geven, mag proberen te overtuigen, 
zelf het verhaal een andere wending mag geven en dat dat voor iedereen geldt. 
Er is dus niet één iemand die de leiding heeft en alles bepaalt. Je schrijft tenslotte 
samen een einde aan het verhaal. We zullen het ook aan elkaar gaan voorlezen, 
bundelen en er een mooi boek van maken. Dat kun je eventueel schoolbreed voor-
lezen als er een feest of iets dergelijks is.

■ Laat de leerlingen na ieder stukje dat je voorleest dingen opschrijven: wat ze 
leuk vonden, wat ze stom vonden, waar ze een goed idee van krijgen om zelf uit te 
willen proberen etc.
■ Praat met de leerlingen over de reacties die ze hebben op het verhaal.
■ Stimuleer de leerlingen in ieders eigen groepje zich voor te stellen hoe het is 
samen als gezin te leven. Wie zou jij willen zijn? Welke rol zou je willen hebben 
in het gezin? Hoe ziet jullie dag eruit als gezin? Wat zou je willen hebben in huis: 
eigen kamer? Wil je een kamer delen? Hoe zou die kamer eruit moeten zien? Is er 
ruimte nodig voor je hobby’s? Welke leuke dingen zouden er tussen jullie gebeuren 
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Tips voor de leer-
lingen bij verhalen 

schrijven

Placematmethode

denk je? Waar zouden jullie ruzie over krijgen denk je? Dit zijn wie-wat-waar-wan-
neer-hoe-vragen. 
■ Laat de leerlingen elkaar begeleiden door elkaars stukjes tussendoor steeds te 
lezen en elkaar feedback te geven (feedback door middel van wat vind je goed, wat 
niet, tip voor hoe het anders kan).
■ Als het verhaal ‘af’ is gaan de leerlingen in hun groepje het verhaal aan elkaar 
voorlezen. Ze kijken samen kritisch naar de tekst en kunnen de tekst bijschaven, 
veranderen, daar waar het niet goed loopt. Geef ook voorafgaand aan deze fase 
weer aandacht aan wat samenwerken is: naar elkaar luisteren, elkaar vragen stellen 
als iets niet duidelijk is, elkaar feedback geven, elkaar met argumenten overtuigen, 
samen zoeken naar een oplossing voor een verandering in het verhaal.
■ Afhankelijk van het aantal groepjes laat je nu de groepjes in één of meerdere 
kringgesprekken elkaar het verhaal voorlezen en elkaar feedback geven. Wat is 
goed, wat kan beter, heeft iemand een tip?
■ Je kunt eventueel een leidraad meegeven, bijvoorbeeld maximaal zoveel bladzi-
jden of woorden, maximaal zoveel keer wisselen, etc.

■ Wie-wat-waar-wanneer-hoe. Dit zijn belangrijke vragen om te kijken of je die 
beantwoordt: dus bijvoorbeeld als je schrijft over ‘zij’, wie is dat? Heb je dat al 
uitgelegd? Weet de lezer genoeg van haar om het verhaal te begrijpen? ‘Toen ge-
beurde er…’ Is nu duidelijk wanneer dit was? ’s Ochtends voor school, of na school-
tijd, of in de vakantie, op welke dag?
■ Is er samenhang in het verhaal? Begrijpt de lezer de overgang naar verschil-
lende gebeurtenissen? Dus bijvoorbeeld ‘Hamid zit op school als hij ontdekt dat zijn 
broodtrommel leeg is, hoe kan dat nu? Hij gaat naar huis en pakt zijn sportschoe-
nen om naar voetballen te gaan.’ Is dit een logische overgang? (De lezer begrijpt er 
nu niets meer van).

Alle vier leerlingen schrijven aan één kant wat ze in ieder geval in het verhaal willen 
hebben. Daarna gaan ze samen kijken wat de overeenkomsten en verschillen in hun 
wensen zijn. Wat kan er allemaal in, naast elkaar, ze zijn tenslotte verschillend, wat 
kan echt niet? Als de één bijvoorbeeld zegt een eigen kamer te willen en de ander 
wil per se een kamer delen dan moet er nu al een compromis gezocht worden. Dat 
wat in ieder geval in het verhaal moet komen, komt in het midden van de placemat. 
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BOVENBOUW
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Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

TAAL EN MUZIEK
RAP ONS EIGEN KLASSENLIED

Kom uit het land van Pim Fortuin en Volkert van de G.
Het land van Theo van Gogh en Mohammed B 
Kom uit het land van kroketten, frikadellen 
Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen 
Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken

7-8
1
90 minuten                                                                                          
De leerlingen kunnen samenwerken ▪ de leerlingen kunnen schrijven op een melodie
▪ de leerlingen kunnen steekwoorden omzetten in zinnen die passen in een lied ▪ de leer-
lingen kunnen hun creativiteit uiten in tekst en gebaar op een melodie ▪ de leerlingen 
zijn zich bewust van hun eigen identiteit, van de identiteit van de ander in hun klas
Materiaal en gereedschap ▪ tekst en lied van Lange Frans en Baas B ▪ papier ▪ pen-
nen in verschillende kleuren ▪ computers
Informatie ▪ songtekst Lange Frans en Baas B
Hebben de leerlingen (ook naar eigen zeggen) goed samengewerkt? ▪ hebben alle 
groepen een goed lied gemaakt? ▪ hebben alle leerlingen actief en enthousiast deel-
genomen? ▪ kunnen de leerlingen concrete dingen noemen die ze geleerd hebben 
over elkaar?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Klassenlied
Aan de hand van de rap van Lange Frans en Baas B maken de leerlingen hun eigen 
klassenlied. Je luistert een aantal keren naar de rap, je bespreekt de tekst. Daarna 
gaan de leerlingen in groepjes een eigen klassenlied maken dat bij voorkeur zoveel 
mogelijk representatief is voor jullie klas. 

Tijd ▪ 10 minuten
Als eerste luister je in de kring samen naar het lied van Lange Frans en Baas B. 
Vervolgens deel je de tekst uit van de rap. Je bespreekt samen de tekst. Wat bete-
kenen de woorden, begrijpt iedereen wat de rappers ermee bedoelen? Dan luister je 
het nogmaals met de tekst meelezend.



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 72

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 10 minuten
Er volgt een kringgesprek over jullie klas. Maak een woordspin op het bord van 
alle eigenschappen van je groep: welke culturen, geloven, gezinssamenstellingen, 
favoriete hobby’s, irritante en leuke eigenschappen van elkaar etc.

Tijd ▪ 25 minuten
De leerlingen proberen in groepjes van vier een tekst te schrijven over de klas 
op één couplet van de melodie van ‘Het land van..’. Ze werken in groepjes indien 
mogelijk achter computers in het gebouw, anders in de klas op papier. Zet eventu-
eel de muziek zachtjes aan in de klas ter inspiratie (ze mogen typen of heel netjes 
schrijven omdat straks twee verschillende groepjes het gaan lezen en strepen).

Tijd ▪ 2 x 7,5 minuten
Wissel de blaadjes met andere groepjes en normeer elkaar met een andere kleur 
pen: wat werkt goed na elkaar, wat niet. Ruil nogmaals alle blaadjes en beoordeel 
weer een ander groepje. 

Tijd ▪ 10 minuten
Iedereen krijgt zijn eigen werk weer terug en denkt na over de aantekeningen. De 
groepjes maken een eindversie en oefenen de tekst.

Tijd ▪ 20 minuten
Alle groepjes rappen (duidelijk hun tekst rappen, anders voorlezen!) met de melo-
die eronder en door te stemmen bepalen de leerlingen wie de beste rap heeft. Die 
wordt de klassenrap.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Hoe ging de samenwerking in de groepjes? 
■ Hoe vond je het om zelf een klassenlied/rap te maken? 
■ Waarover ben je tevreden, waarover minder? 
■ Wat heb je geleerd over je klasgenoten wat je nog niet wist?
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Tekst Rap INFORMATIE BIJ LES RAP ONS EIGEN KLASSENLIED 
[Lange Frans] Kom uit het land van Pim Fortuin en Volkert van de G. ▪ Het land van 
Theo van Gogh en Mohammed B ▪ Kom uit het land van kroketten, frikadellen ▪ Die 
je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen ▪ Kom uit het land waar Air Max nooit uit 
de mode raken ▪ Waar ze je kraken op het moment dat je het groot gaat maken 
▪ Kom uit het land van rood-wit-blauw en de gouden leeuw ▪ Plunderen de wereld 
noemen het de gouden eeuw ▪ Kom uit het land van wietplantages en fietsvier-
daagses ▪ Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen ▪ Het land dat kam-
pioen werd in ‘88 ▪ Het land van haring happen, dijken en grachten ▪ Kom uit het 
land van, het land van Lange Fransie ▪ Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie 

[Baas B] ▪ Kom uit het land waar ik in 1982 geboren ben ▪ Waar ik me guldens aan 
de euro verloren ben ▪ Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak ▪ Want ome Bush 
heeft Balkenende in zijn zak ▪ Het land van gierig zijn een rondje geven is te duur 
de vette hap van de Febo trek je uit de muur ▪ Het land van rellen tussen Ajax en 
Feyenoord ▪ Maar wanneer Oranje speelt iedereen er bij hoort ▪ Het land van Johan 
Cruijf en Abe Lenstra ▪ Het legioen laat de leeuw niet in zijn hemd staan ▪ Het land 
waar we elke dag hopen op wat beter weer ▪ Die Piet Paulusma vertrouw ik voor 
geen meter meer ▪ Het land dat vrij is sinds ‘45 ▪ Het land waar ik blijf, 'k vind het 
er heerlijk ▪ Eerlijk 

[Lange Frans] ▪ Ik kom uit het land waar je door heen rijdt in 3 uurtjes ▪ Met een 
ander dialect elke 10 minuutjes ▪ Kom uit het land waar op papier een plek voor 
iedereen is ▪ En XTC export nummer 1 is ▪ Kom uit het land waar Andre Hazes ▪ 
Over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is ▪ Kom uit het land waar Peter, Gert-
Jan, Raymond en Jutten Frans, Bart en Ali de game runnen ▪ Kom uit het land waar 
hiphop een kind van 30 is ▪ En je mag zelf weer gaan vullen hoe vet dat is ▪ Het land 
waar als je rijk wordt je zoveel inlevert ▪ Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft 
het? ▪ Het land waar prostitutie en blowen mag ▪ Het land van sinterklaas en kon-
inginnedag ▪ Dit is het land waar ik verloren heb, bedrogen ben ▪ Kom uit het land 
waar ik geboren en getogen ben 

[Lange Frans & Baas B] ▪ Kom uit het land met de meeste culturen per vierkante 
meter ▪ Maar men is bang om bij de buren te gaan eten ▪ En integratie is een schit-
terend woord ▪ Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort ▪ Ik deel mijn 
land met Turken en Marokanen, Antilianen, Molukkers en Surinamers ▪ Het land 
waar we samen veels te veel opkroppen ▪ En wereldwijd gerepresenteerd zijn door 
Harry Potter ▪ Het land waar apartheid, internationaal het meest bekende woord is 
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Uitgebreide versie 
Rap maken

Criteria voor de beste 
rap

uit de Nederlandse taal ▪ Kom uit het land wat tikt als een tijdbom ▪ Het land dat eet 
om zes uur en ook nog eens op tijd komt ▪ Dit is het land waar ik zal overwinnen 
aan het einde ▪ Totdat je deze meezingt aan de ArenA-lijnen ▪ En tot die tijd zal ik 
schijnen ik heb mijn hart verpand ▪ Dit is voor Nederland, Baas B, Lange Frans

Je kunt ook kiezen de raps te laten beoordelen door andere klassen. Bijvoorbeeld 
door met alle groepen 7-8 raps te maken en uit iedere klas de beste rap te verte-
genwoordigen waarvan er vervolgens één wint. Of door andere groepen de beste 
rap uit jouw groep te laten kiezen, door andere groepen 7-8 of door groepen 5-6. 
Dit betekent dat je er verschillende lessen aan zult moeten besteden, omdat je dan 
ook stil moet staan bij de presentatie en die moet oefenen.

▪ de tekst is makkelijk te begrijpen
▪ de tekst zingt lekker mee
▪ de tekst gaat over onze groep 7-8
▪ de groep heeft een originele performance (indien dit echt geoefend wordt)
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BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Voorbereiding

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

MUZIEK EN BEWEGING
JE EIGEN ENERGIE ERVAREN 

Hoeveel ruimte heb jij nodig? Ervaar door te doen hoeveel ruimte je no-
dig hebt voor jezelf. Wat gebeurt er met je wanneer iemand anders in je 
ruimte komt? Maakt het dan nog uit wie er in je ruimte komt? Door te gaan 
doen zul je ervaren dat je onzichtbare ruimte nodig hebt. Iedereen neemt 
zichtbaar en onzichtbaar ruimte in.
 
6-7-8
1
Circa 45 minuten                              
De leerlingen hebben hun eigen energie ervaren ▪ de leerlingen hebben hun ver-
schillende lichaamsdelen gespannen en ontspannen gevoeld ▪ de leerlingen zijn zich 
bewust van hun eigen grenzen
Het kan verstandig zijn om als leerkracht deze oefening eerst zelf met iemand uit te 
proberen zodat je weet hoe het voelt.
Materiaal en gereedschap ▪ cd-speler ▪ rustige instrumentale muziek 
Techniek ▪ improvisatie ▪ groepsproces 
Ruimte ▪ grote ruimte waarin je vrij kunt bewegen
Informatie ▪ geen
Zie doelen ▪ hebben de leerlingen zich durven overgeven aan de stilte? ▪ hebben de 
leerlingen serieus meegedaan? ▪ hebben de leerlingen hun grenzen en energie kun-
nen voelen?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je eigen energie ervaren
Deze oefening gaat over het ervaren van je eigen energieveld, de (onzichtbare) 
ruimte om ons heen. Deze oefening zal veel vragen van de leerlingen, zeker wan-
neer het een rumoerige groep is. Alleen in uiterste stilte is deze oefening succesvol. 
Bereid deze les zo goed voor dat de leerlingen in staat zijn bij deze stilte te komen. 
Het kan nodig zijn om al een week lang iedere morgen de dag te starten met het 
sluiten van de ogen en te luisteren naar de geluiden die te horen zijn buiten het 
lokaal. Wanneer de groep zover is dat ze die stilte aankunnen ga je met ze naar de 
gymzaal om deze oefening uit te voeren.
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Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Tijd ▪ 3 minuten                              
Leg uit dat de leerlingen los van elkaar in de ruimte gaan staan, met genoeg ruimte 
om zich heen om niemand aan te raken. Het idee is dat iedereen gaat proberen 
zijn eigen energieveld te ervaren. Daarna doen ze een oefening waarbij ze elkaars 
energieveld aftasten.

Tijd ▪ 5 tot 10 minuten                              
■Ga allemaal staan en zorg dat wanneer je armen naar voren en naar achteren 
strekt, je niemand kunt raken. 
■ Je vraagt om stilte en om de aandacht naar binnen te keren. Doe allemaal 
je ogen dicht en ga op je ademhaling letten. Kijk en voel of je iets ervaart in je 
lichaam. 
■ Vraag aan de leerlingen: is je buik rustig? Voelen je armen zwaar? Kijk of je alle 
tenen afzonderlijk van elkaar voelt. Ga net zolang door met vragen stellen totdat de 
groep rustig genoeg is en ze niet heel erg meer op elkaar letten. 
■ Je kunt rustige muziek opzetten die niet teveel aandacht vraagt om de leerlingen 
in deze rust te houden. Denk hierbij aan instrumentale of klassieke muziek.

Tijd ▪ 5 tot 10 minuten                              
■ De volgende stap is het ervaren van je eigen ruimte. Laat de leerlingen lang-
zaam de armen strekken om zich heen. Vraag aan ze om af te tasten wat hun eigen 
ruimte is en kijk wat ze minimaal nodig hebben aan ruimte om zich heen. Is dat 
vlak voor je buik, of is je eigen ruimte tot aan je gestrekte vingers of is je eigen 
ruimte misschien nog wel veel groter? Voel je het als een cirkel, of is het vierkant 
wat je voelt of …? Probeer nu te voelen hoeveel ruimte je maximaal nodig hebt. Is 
dat tot aan de deur naar buiten, of tot halverwege de deur of … 
■ Geef aan dat als ze niets meer voelen in hun lichaam, ze dan de grens van  hun 
eigen terrein bereikt hebben. Ga weer wat terug totdat er weer een gevoel te be-
merken valt.

Tijd ▪ 5 tot 10 minuten                              
■ Vraag de leerlingen groepjes van twee te vormen, waarbij een leerling zijn ogen 
dicht houdt en stil blijft staan en de andere leerling van verder weg (van net buiten 
de cirkel) langzaam dichterbij komt lopen. De leerling met zijn ogendicht moet aan-
geven wanneer hij/ zij vindt dat de andere  leerling dicht genoeg bij  is gekomen, 
zonder daarbij zijn ogen te hebben geopend.
■ Voorwaarde is dat leerlingen zich enigszins vertrouwd voelen bij elkaar, zodat het 
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Afsluiting

Reflectie met kinderen

niet als bedreigend hoeft te worden ervaren.
■ Draai deze oefening om en laat nu de andere leerling met zijn ogen dicht voelen 
waar zijn grens ligt.

Tijd ▪ 5 minuten                              
Laat iedereen weer even bij zichzelf komen en de vraag stellen voor zichzelf; wat 
vond ik minder prettig en waar was mijn grens? Sluit af met de muziek in stilte nog 
heel even door te laten lopen, zodat iedereen de tijd krijgt even bij zichzelf na te 
gaan hoe het was. Wanneer iedereen voor je gevoel klaar is, stop je de muziek en 
vraag je iedereen op zijn plaats te gaan zitten. Of wanneer er geen stoelen zijn een 
plekje op de grond te zoeken.

Tijd ▪ 10 minuten                              
■ Laat kinderen in hetzelfde groepje van twee als waarmee de oefening gedaan is, 
in eerste instantie samen napraten en uitwisselen.
■ Laat een aantal groepjes hun ervaringen delen in de hele groep.
■ Deze oefening kun je zo vaak als wenselijk herhalen. Het kan zijn dat de oefening 
de eerste keer wat moeilijk is. Door die vaker te doen, geef je iedereen de mogelijk-
heid om zijn energievelden te eren voelen.
■ Heb ook aandacht voor de (gezins)cultuur? Hoe is dat thuis? Raken jullie elkaar 
veel aan, juist niet? Vind je het prettig in de bus of in de winkel als iemand dichtbij 
je loopt of juist niet? Als de leerkracht je een schouderklopje geeft, prettig of liever 
niet?
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ALLE BOUWEN

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

Kern
Stap 1

MUZIEK EN BEWEGING: CULTURELE MUZIEK 
WELKE CULTURELE MUZIEK KEN JIJ?

Cultuur is een deel van jou en daarmee ben jij een deel van de wereld.  
Welke muziek wordt er over 
de hele wereld gedraaid? Wie kan er van huis uit muziek meenemen die 
iets vertelt over een bepaalde cultuur? Uit welk deel van de wereld komt 
die en wat weet jij daarover te vertellen?

1-2-3-4-5-6-7-8
Introductieles om zo vaak als wenselijk is uit te voeren
Circa 35 minuten
De leerlingen hebben hun kennis van diverse soorten muziek vergroot ▪ de leerlin-
gen hebben zich verdiept in andere muziek dan zij kennen ▪ de leerlingen hebben 
bekeken welk soort dans er bij de muziek zou passen ▪ de leerlingen hebben hun 
smaak op het gebied van culturele muziek verdiept
Materiaal  en gereedschap ▪ cd-speler ▪ aansluiting MP3-speler 
Ruimte ▪ grote ruimte om deze muziek te draaien en te dansen
Informatie ▪ geschiedenis van een aantal soorten muziek en dans
Zie doelen ▪ hebben alle leerlingen goed meegedaan? ▪ hebben alle leerlingen in-
breng en initiatief getoond?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Culturele Muziek
Vraag iedere leerling muziek van thuis mee te nemen om zo een zoektocht te be-
ginnen met de hele groep naar allerlei muzieksoorten. Het gaat om kennis te maken 
met muziek die onbekend is en samen te kijken bij welke cultuur deze muziek past.

Tijd ▪ 2 minuten
Laat de leerlingen kijken hoeveel muziek zij bij elkaar kunnen verzamelen uit ver-
schillende culturen. Wie weet wat een cultuur is? Aan welk soort muziek moet je 
dan denken? Wie kan er een voorbeeld geven?

Tijd ▪ 10 minuten
Laat leerlingen brainstormen vanuit allerlei mogelijke muziek. Denk aan pop, klas-
siek, kinderliedjes, volksmuziek, muziek die in een bepaalde taal wordt gezongen. 
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Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kin-
deren

Tijd ▪ 3 minuten
Maak afspraken met elkaar hoe je hiermee om wilt gaan. Laat de groep meebeslis-
sen in de keuze hoe deze lessen verlopen
Er zijn 2 opties: 
▪ laat iedereen muziek meebrengen als de koffer mee naar huis gaat, zodat ieder-
een ernaar kan luisteren tijdens het ritueel en er iets over kan vertellen.
▪ laat iedereen in een keer alles meenemen zodat de leerlingen kunnen luisteren en 
uitwisselen in speciaal daarvoor ingerichte tijd en ruimte.

Tijd ▪ 10 minuten
Spreek een moment af dat jullie naar de muziek luisteren. Je mag er natuurlijk ook 
op dansen. Welke stapjes horen hierbij? Welke dans kun je je hierbij voorstellen? 
Vertel iets over de geschiedenis of afkomst van dansen. Zie hiervoor de informatie. 

Tijd ▪ 5 minuten
Laat leerlingen die al een idee hebben welk soort muziek ze mee willen nemen, dit 
vertellen in de groep, zodat andere leerlingen ook op ideeën komen. Spreek een 
dag af waarop iedereen alles meebrengt.

Tijd ▪ 5 minuten
Wat weet je nu wat je hiervoor helemaal niet wist? Wat heb je hier het meeste van 
geleerd? Wat is het meest verrassende dat je nu hebt ontdekt? Wat vond je mooi, 
waarom?
 

INFORMATIE BIJ LES WELKE CULTURELE MUZIEK KEN JIJ? 
Geschiedenis van een aantal soorten muziek en dans
Klezmermuziek ligt prettig in het gehoor en werkt aanstekelijk op hart en benen. 
Het licht exotische tintje van deze Oost-Europees Joodse muziek wordt ook door 
niet-ingewijden erg gewaardeerd. De oorsprong van deze Joodse muziek ligt in 
de shtetls: de vroegere Joodse dorpjes in Oost-Europa. De Jiddische muziek die 
daar bij bruiloften en andere feesten werd gespeeld, kennen wij nu onder de naam 
klezmer. De melodiën en stijlkenmerken van klezmer zijn honderden jaren oud en 
springlevend. Een frisse klank krijgen de authentieke klezmermelodieën in de sa-
menstelling met twee violen, accordeon, contrabas en klein slagwerk. 
Zigeunermuziek. Het is met zigeunermuziek als met jazzmuziek, als je die één 
keer hebt gehoord zul je het niet gauw vergeten en zeker niet verwisselen met 
andere soorten muziek. Het eigen idioom, de opvallende voordracht en de typische 
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klankkleur geven die een heel eigen plaats. Toch is het niet gemakkelijk het begrip 
zigeunermuziek goed te omschrijven. Het woord zigeunermuziek wordt namelijk 
gebruikt voor een heel scala van onderling verschillende muzieksoorten. Vandaar 
dat beginnen met een overzichtje van de verschillende soorten muziek die met 
de term ‘zigeunermuziek’ worden aangeduid: de oorspronkelijke muziek van de 
nomadische zigeuners, zigeunermuziek uit Midden- en Oost-Europa, verdeeld in 
Hongaars, Russisch, Roemeens en enkele andere Midden-Europese landen, zige-
unermuziek uit Spanje, de Flamenco. Zigeunermuziek uit andere landen, waaronder 
het Midden-Oosten. De tweede soort in dit lijstje, die uit Midden- en Oost-Europa, 
is de muziek die in Nederland met name bekend staat als zigeunermuziek. Maar 
met deze benadering zijn wij er nog niet. In sommige Midden-Europese landen wil 
men er niet van horen dat de ontwikkeling van de eigen volksmuziek in handen 
van zigeuners is geweest. Men wijst de naam zigeunermuziek af en wil die vervan-
gen zien door een naam die het land van herkomst aangeeft, zoals Hongaarse of 
Roemeense volksmuziek. Men ontkent daarmee echter de afkomst van deze mu-
ziek. De zaak wordt verder gecompliceerd doordat echte zigeuners soms alleen de 
door eigen mensen gespeelde muziek erkennen als ‘zigeunermuziek’, ongeacht hoe 
goed een kapel van Hongaarse of Russische muzikanten het zigeuneridioom ook 
beheerst. In het licht van deze controverses is hier een keuze gemaakt en wordt 
de zigeunermuziek, die hier aan de orde is, beschreven als: 'Volksmuziek uit Mid-
den- en Oost-Europa, op zigeunerwijze gespeeld, onafhankelijk of dit gebeurt door 
zigeuners of niet-zigeuners. De muziek wordt altijd uit het hoofd gespeeld'. En 
verder: 'De muziek is voornamelijk instrumentaal en wordt meestal door de strij-
kers voorgedragen, behalve in de Roemeense muziek waar de panfluit een hoofdrol 
speelt. De begeleiding wordt verzorgd door verscheidene instrumenten, maar omvat 
bij voorkeur een cymbaal en een bas'.

Turkse muziek. De muzikale tradities van de volksmuziek, de klassieke en de 
militaire muziek hebben de Turkse populaire muziek sterk beïnvloed. Een populaire 
muziekstijl in Turkije is bijvoorbeeld de arabesk. Arabesk kun je het beste omschrij-
ven als 'smartlapmuziek'. Vermenging van Turkse muziektradities met westerse 
popmuziek heeft voor de karakteristieke Turkpop gezorgd. 
De Turkse populaire muziek is via cassettes over de hele wereld verspreid. In de 
jaren zestig trekken veel Turken naar West-Europa, op zoek naar werk. Voor veel 
van deze migranten is muziek een belangrijk onderdeel van hun cultuur. Ook in 
Nederland vestigen zich veel Turken. Zo ontstaan er al snel veel nieuwe muziek-
groepen in het buitenland. En de verschillende soorten muziek vermengen zich met 
elkaar. Sommige Turkse groepen blijven over de grens hun traditionele muziek spe-
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len. Anderen stappen over op Turkpop of mengvormen zoals Turkse rap. Arabesk is 
een Turkse vorm van een smartlap. Een smartlap is een droevig lied bedoeld om het 
publiek emotioneel sterk aan te spreken. Vaak zingt men over ongelukkige liefdes 
en de ellendige omstandigheden van arme boeren of gastarbeiders in Europa. Dit 
terwijl de artiesten zich vaak omringen met glitter en glamour! 
Arabesk is éénstemmige muziek, gezongen door een solist(e  begeleid door een 
groot, vaak westers orkest. In dit orkest nemen violen een belangrijke plaats in. 
Daarnaast gebruikt men ook andere melodie- en ritme-instrumenten vanuit de 
klassieke Turkse muziek. Arabesk is enorm populair. Op straat in Istanbul word je 
als het ware in deze muziek ondergedompeld. Je hoort die overal. Bekende ara-
beskzangers zijn bijvoorbeeld Ibrahim Tatlises en Orhan Gencebay. Turkpop is een 
mengeling van westerse pop, jazz en traditionele Turkse muziek. Men maakt ge-
bruik van westerse instrumenten, zoals de elektrische gitaar, de basgitaar, drums 
en synthesizer. Maar ook instrumenten uit de volksmuziek en klassieke sanatmuziek 
komen erin voor. Vooral de saz en darabuka worden nog veel gebruikt. Melodie en 
ritme haalt men uit een enorm reservoir aan regionale volksmuziek en de eigen 
rijke klassieke kunsttraditie.

Arabische muziek. Arabische muziek is de muziek van Arabischsprekende mensen 
of landen gecentreerd rond het Arabische Schiereiland. De wereld van Arabische 
muziek is lang overheerst door Kaïro, een cultureel centrum, hoewel de muzikale in-
novatie en de regionale stijlen van Marokko aan Saoedi-Arabië zeer uitgebreid zijn. 
De klassieke Arabische muziek is uiterst populair onder de bevolking. De regionale 
stijlen van populaire muziek omvatten Algerijnse raï, Marokkaanse gnawa, Koe-
weitische sawt en Egyptische al-jil. De term Marokkaanse ‘Gnawa’ slaat in de eerste 
plaats op de afstammelingen van slaven uit West-Afrika. Deze broederschap kan be-
schouwd worden als een samensmelting van de klassieke soefi-traditie, animistische 
invloeden uit West-Afrika en van de Berbers. Door middel van hun muziek wekken 
zij een trance op die de naam heeft therapeutisch te werken. Tegenwoordig treden 
Gnawa-groepen regelmatig buiten Marokko op tijdens muziekfestivals in Europa en 
Noord-Amerika.

Nederlandse volksmuziek. Vanwege de positie van Nederland als handelsnatie en 
de ligging aan grote rivieren en de Noordzee is die sterk beïnvloed door de muziek 
uit de omringende en overzeese landen als Engeland. Karakteristieken komen dan 
ook grotendeels overeen met die van de volksmuziek uit Duitsland, Frankrijk en 
Engeland. Van oudsher werd volksmuziek in Nederland gespeeld op instrumenten 
als viool, fluit, doedelzak, draailier, foekepot en wat slagwerk. Na de uitvinding van 
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de harmonica en de daaruit ontwikkelde accordeon heeft de laatste een hoofdrol 
toebedeeld gekregen. 

Ierse folk is de benaming voor een traditionele muziekstijl uit Ierland. Ierse folk 
bestaat uit songs die soms honderden jaren oud zijn en tot op de dag van vandaag 
in Ierse pubs worden gezongen. Ook worden de instrumentale jigs en reels tot het 
genre gerekend. De Ierse folk zoals die nu bekend is, is eigenlijk een mix van tradi-
tionele Britse muziek en Keltische muziek. Omstreeks de jaren zestig van de vorige 
eeuw ontstond in Ierland en Schotland een grote belangstelling voor de traditionele 
volksmuziek. In de Engelssprekende landen werd deze belangstelling ook groot; in 
de USA bijvoorbeeld zijn in de steden en gebieden met een bij uitstek uit Ierland 
afkomstige bevolking, talloze Ierse bands en groepen ontstaan.

Argentijnse muziek. De tango is waarschijnlijk het bekendst. De Argentijnse 
tango is enerzijds populaire volksmuziek, anderzijds wordt deze in de werken van 
onder andere de componist Astor Piazzolla als volwaardige kunstmuziek beschouwd. 
De bandoneon is het typische instrument voor de tango. Voorts spelen piano, con-
trabas, viool en zang een prominente rol. De tango werd oorspronkelijk gespeeld 
door nakomelingen van zwarte slaven in Argentinië. In Buenos Aires vermengde die 
zich met de dans en muziek van immigranten uit Europa en van caudillos, die op 
zoek naar werk naar de stad waren getrokken. Pas in de 19e eeuw kwam de tango 
naar Europa.

Antilliaanse muziek en dans. In de Antilliaanse muziek zijn zowel negerinvloeden 
merkbaar als Spaanse elementen. Desondanks heeft de Antilliaanse muziek een 
geheel eigen karakter ontwikkeld. Zowel de calypso als de steelbandmuziek ne-
men een belangrijke plaats in. Daarnaast wordt er ook veel Latijns-Amerikaanse en 
Spaans-Caribische dansmuziek ten gehore gebracht. In de Antilliaanse dansorkes-
ten en bands worden behalve de geijkte West-Europese blaas- en slaginstrumenten 
ook inheemse instrumenten gebruikt als bijvoorbeeld de bamba en de bambu, 
vervaardigd van uitgeholde bamboe, met de uiteinden waarvan op de grond wordt 
gestampt. De bambu bestaat uit een stuk bamboe van ruim 1 m lengte, de bamba 
uit twee stukken van verschillende lengte. Voorts de carcó of kinkhoorn, de als 
blaasinstrument gebruikte schelp van het dier van die naam, dat een loeiend geluid 
voortbrengt. De meeste van de andere oorspronkelijke muziekinstrumenten zijn in 
onbruik geraakt. De Antilliaanse volksdansen worden tegenwoordig veelal gebracht 
door speciale groepen.
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Klassieke muziek is de westerse kunstmuziek waarbij meestal genoteerde com-
posities centraal staan. In de vroege Middeleeuwen is de ontwikkeling van de 
klassieke muziek gebonden aan de ontwikkeling van de kerkmuziek. De in de kerk 
gezongen melodieën waren voornamelijk uit Azië afkomstig. Deze melodieën on-
dergingen een verandering: zij werden ontdaan van hun versieringen, zodat slechts 
de belangrijkste tonen overbleven. Deze kerkgezangen werden vanaf de 6e eeuw 
verzameld en gecodificeerd op last van paus Gregorius de Grote (paus van 590 tot 
604). Deze verzameling staat sindsdien bekend als Gregoriaanse muziek: het zijn 
alle eenstemmige gezangen. De belangrijkste vernieuwing in de Middeleeuwen, is 
de meerstemmigheid. Omdat in de meerstemmigheid de terts het belangrijkste in-
terval is, moest een nieuwe toonladder worden geconstrueerd. Ook werd geleidelijk 
een systeem van muziek ontwikkeld, waarbij de noot als een punt op een balk met 
lijnen werd genoteerd. Bij meerstemmige muziek klinken meerdere noten tegelij-
kertijd. Met deze ontdekking was ook het beroep componist geboren.

Popmuziek is een afkorting van 'populaire muziek'. Die is evenals eigentijdse mu-
ziek een verzamelnaam voor tal van stijlen in de muziek, maar meer gericht op de 
populariteit dan de diversiteit van de muziek. Popmuziek is in hoofdmoot meer een 
vorm van amusementsmuziek dan kunstmuziek. De gemeenschappelijke noemer 
van popmuziek is dat een breed publiek toegang toe heeft tot de muziek. In wezen 
is dat tegenwoordig altijd het geval, maar in de tijd dat de term ontstond, grofweg 
na 1945, was het voor het eerst dat muziek bereikbaar werd voor iedereen. Het 
kopen van of luisteren naar muziek was voordien vaak voorbehouden aan mensen 
die dat konden betalen. De term 'popmuziek' is nauw verbonden met termen als 
jeugdcultuur, massacultuur en commercie. Popmuziek is te zien als een van de 
verworvenheden van de nieuwe cultuurbeleving na de Tweede Wereldoorlog, waarin 
cultuur gemeengoed werd voor iedereen, veroorzaakt door verbetering en beschik-
baarheid van de technologie. Daarnaast gaf de economische impuls die in de jaren 
vijftig ontstond jongeren de gelegenheid consument te worden. In de eerste jaren 
van de popmuziek wordt zij dan ook steeds meer de uitingsvorm voor jongeren. 
Muziekinstrumenten die in de popmuziek worden gebruikt zijn hoofdzakelijk de 
elektrische gitaar, de basgitaar, drums en de synthesizer.

R&B is een afkorting van rhythm and blues, maar tegenwoordig staat het meer 
voor de moderne zwarte popmuziek, met directe wortels in de Amerikaanse soul en 
hiphop.
Amerika is de bakermat van de R&B en eigenlijk van alle andere moderne popmu-
ziek. 95% van de rhythm and bluesmuziek wordt gemaakt door afro-amerikanen. 
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Er bestaan natuurlijk wel uitzonderingen zoals Eminem en Jennifer Lopez.
Rap en hiphop, vooral als hierin niet of nauwelijks gezongen wordt, valt niet echt 
onder de catogorie R&B. Toch geeft de term R&B nogal eens verwarring, vooral bij 
de oudere muziekliefhebbers. De term wordt al sinds de jaren vijftig gebruikt en 
stond toen voor opruiende en opzwepende dansmuziek (vandaar de term rhythm), 
die meestal werd gezongen door zangers en zangeressen met meeslepende, diepe 
en indringende stemmen (vandaar de term blues). Maar ook Britse blanke pop-
muziek geïnspireerd door de zwarte dansmuziek werd een tijd lang R&B genoemd. 
Hierdoor wordt de verwarring nog groter.
De zwarte R&B die voortkwam uit blues en gospel was een belangrijke bron voor 
de ontwikkeling van de latere muziek als rock&roll. En daarmee ook een populaire 
muziekvorm voor jongeren. R&B werd in het begin race music genoemd maar dat 
werd na een paar jaar veranderd in de huidige naam omdat het een beetje racis-
tische term was. In de jaren zestig kwam de nadruk meer te liggen op de zangstem 
in de muziek en werd de naam soul weer gebruikt. Een begrip dat nu ook vaak 
wordt gebruikt als we spreken over deep soul, northern soul of modern soul. Een 
andere muziekvorm die is ontstaan in de jaren 60 is funk. Het is vaak een jazzy 
vorm van R&B of soul met een ingewikkelde ritmische structuur waarop je goed 
kunt dansen. 
In de jaren zeventig ontstaat hieruit de discomuziek. Die werd een rage waardoor 
de hele westerse wereld massaal de dansvloer betrad. Het wordt de meest dansbare 
vorm van soul en funk genoemd. Veel Europese producers gingen de studio in om 
deze muziek te maken, maar ze kwamen meestal niet verder dan eentonige, onin-
teressante muziek. De rage vormde een grote bedreiging voor de live muziekcultuur 
en veel instrumentalisten verloren hun baan.
De belangrijkste ontwikkeling die voort is gekomen uit R&B is toch wel de hiphop. 
Deze muziekvorm die gebaseerd is op funk begon begin jaren tachtig, maar werd 
pas echt bekend in de tweede helft van de jaren tachtig. Hiphop bestond vooral uit 
rap, een vorm van praatzingen die oorspronkelijk uit Jamaica kwam.
In het algemeen is R&B een grote inspiratiebron voor veel soorten muziek geweest. 
Er wordt veel gezongen over liefde, geluk, feesten, sex en geld. Eigenlijk gaat de 
muziek dus over wat mensen dag in dag uit het meest bezighoudt.

Rock & Roll. De eerste rock-'n-rolnummers zijn opgenomen door zwarte artiesten 
zoals Chuck Berry. In het algemeen wordt Rocket 88 (een type auto) van Jackie 
Brenston and his Delta Cuts, opgenomen op 3 maart 1951, beschouwd als de eerste 
echte Rock-'n-rollplaat. Het nummer staat op naam van Jackie Brenston, maar Ike 
Turner is de werkelijke componist en met zijn band The Kings of Rhythm tevens 
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de werkelijke uitvoerende. De bekendste artiest uit de beginjaren was echter de 
blanke Bill Haley, die western swing met countrymuziek dacht te verbinden en zo 
bij een muzieksoort uitkwam die vooral de jongeren scheen te begeesteren. Door 
de film Round Up of Rhythm uit 1954 (de eerste rock-'n-rollfilm) en de bekendere 
film Rock Around the Clock uit 1956, werd deze muziek wereldberoemd. Dezelfde 
song was eveneens de soundtrack voor de film Blackboard Jungle (1955) over ruige 
tieners die hun school in een New Yorkse achterbuurt op stelten zetten, totdat een 
idealistische leraar hen weer wat zelfrespect bijbrengt door op hun pluspunten in 
te spelen. Chuck Berry en Little Richard waren onder de eerste artiesten die hun 
rock-'n-roleerlingenummers zelf schreven. De bekendste en meest populaire artiest 
was Elvis Presley. Chuck Berry schreef teksten die zowel zwarte als blanke jongeren 
aanspraken. Zijn gitaarspel zou toonaangevend worden voor andere gitaristen in de 
popmuziek.

Hiphop/RAP. Hiphop is een cultuur. Het is niet alleen maar een vorm van muziek 
maken, maar gaat veel dieper dan dat. Het is een manier om de samenleving een 
spiegel voor te houden (maar niet altijd). De hiphopteksten gaan vaak over dingen 
die fout gaan op onze aarde (en in de getto's), of over het leven van de hiphopper. 
Hiphop is een krachtige cultuur en heeft ervoor gezorgd dat de onderklasse uit de 
getto's en andere achterbuurten een eigen stem kregen. Hiphop was onderdeel van 
een emancipatiebeweging van de bewoners van de getto's. Deze oorsprong heeft 
een stempel gedrukt op hiphopcultuur in brede zin. Veel mensen denken dat hiphop 
in de Verenigde Staten is begonnen, maar dat is het niet: in Brazilië werd de basis 
voor hiphop al gevormd. Die waaide over naar Jamaica en uiteindelijk naar de Ve-
renigde Staten waar deze door pioniers zoals run DMC is overgebracht op tv. Hiphop 
heeft ook een grote invloed gehad op de rapmuziek, voorbeelden zijn Cypress Hill, 
Beastie Boys, Wu-Tang Clan en Ice T (bodycount). De MC (Master of Ceremonies) 
of rapper is de uitvoerende artiest. Veel artiestennamen van rappers beginnen met 
‘MC’ (spreek uit: em-sie). De oorsprong van rappen ligt in het toasten, wat een 
soort halfzingend praten of alleen praten is, gesproken op een rijmachtige manier 
op muziek. Breakdance en graffiti zijn twee ondersteunende kunstvormen. De 
eerste is een vorm van dans, de tweede is het maken van visuele kunstwerken met 
behulp van spuitbussen. Graffiti wordt vaak op muren in de openbare ruimte gespo-
ten, waardoor het ook als overlast beschouwd wordt.
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BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

 Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

BEELDENDE VORMING: TEKENEN
JE EIGEN IDENTITEIT TEKENEN: LES 1

Identiteit is een moeilijk woord, wat is dat eigenlijk? Het komt erop neer 
dat alles wat jij belangrijk vindt in jouw leven iets zegt over jouw iden-
titeit! Over waar je vandaan komt, wat je thuis doet met elkaar en waar je 
van houdt. Probeer in een cirkel, doormiddel van aller handen materialen te 
laten zien wat jij allemaal heel erg belangrijk vindt.

6-7-8
1 van 2                                                                                      
Circa 50 minuten

De leerlingen zijn zich bewust wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen kun-
nen door middel van beeld- en materiaalkeuze vormgeven hoe hun leven eruit ziet
▪ de leerlingen kunnen naar elkaar luisteren
Materiaal en gereedschap ▪ A4-papier en pen om ideeën op te schrijven ▪ A3-papier 
met een getekende grote cirkel ▪ zoveel mogelijk verschillend materiaal: wasco, 
verf, krijt, potloden, glitters, vloeipapier etc.           
Techniek ▪ tekenen
Ruimte ▪ eigen lokaal en buiten
Informatie ▪ foto´s als voorbeeld hoe je je eigen cirkel zou kunnen maken 
Zie doelstellingen ▪ is er nagedacht over wat is uitgebeeld? ▪ zijn de leerlingen zelf 
ook tevreden met de cirkel?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je eigen identiteit tekenen
Bij deze activiteit gaat het erom dat leerlingen zich bewust worden wat identiteit 
is. Een identiteitsbewijs is er om aan te kunnen tonen dat jij bent wie je zegt dat 
je bent. Met deze tekening maak je je eigen ‘paspoort’, je identiteitsbewijs. In deze 
eerste les laat je de leerlingen opzoek gaan naar wat die voor ieder van hen is.

Tijd ▪ 5 minuten
Alle leerlingen maken een cirkel over zichzelf. Maar om deze cirkel te kunnen maken 
moet er eerst een idee zijn wat voor cirkel ze gaan maken. Laat voorbeelden zien 
van cirkels die al gemaakt zijn.
Deze  les is bedoeld als voorbereiding op het maken van de cirkel.
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Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 10 minuten
■ Bedenk wat je wilt vertellen en welke materialen je wilt gebruiken. Wat hoort bij 
jou? 
■ Ga met elkaar brainstormen wat je allemaal belangrijk zou kunnen vinden. Denk 
hierbij aan familie, huisdieren, hobby’s, geloof, school, vrienden, een plekje voor 
jezelf, land, natuur, museum, eten, etc etc.
■ Iedereen schrijft voor zichzelf de belangrijkste punten op.  Probeer een cirkel 
te maken die helemaal tot zijn recht komt. Waar alles inzit wie jij bent, wat jouw 
bezighoudt, wat jij belangrijk vindt.

Tijd ▪ 10 minuten
Deel de A3-vellen met een getekende cirkel uit. Laat iedere leerling een eigen 
verdeling maken in bijv. taartpunten (dit mag natuurlijk ook veel vrijer verdeeld 
worden). Hoe groot moet ieder onderdeel gaan worden in de cirkel? Heeft je familie 
een even grote plaats in de cirkel als je hobby of als het geloof? Of zit hier onder-
scheid in? En waar past het stukje cultuur, je roots? Komt die van thuis, van de 
straat, van school of van de sport die je doet?

Tijd ▪ 10 minuten
Denk na over welk materiaal je zou willen gebruiken bij ieder partje. Wil je krijt 
gebruiken, stof, verf, of materiaal uit de natuur, zoals schelpjes, zand, blaadjes, 
bloemen etc. Ga dit materiaal nu zoveel mogelijk verzamelen.

Tijd ▪ 5 minuten
■ Wanneer alles geïnventariseerd is, spreek je indien nodig af wanneer alle mate-
rialen die je van thuis zou willen meenemen op school moeten zijn. Berg alles op in 
enveloppen per leerling.
■ Ruim alles op.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Heb je al eens eerder zo nagedacht over wat je allemaal bij ´jou´ vindt passen? 
■ Wie wil iets vertellen over wat hij/zij van plan is te gaan maken? 
■ Wat zegt dat over jou? 
■ Heeft iemand uit de groep nog een suggestie voor de ander waar hij/zij nog niet 
aan heeft gedacht?





BOVENBOUW • JE IDENTITEIT TEKENEN 289

BEELDENDE VORMING: TEKENEN
JE EIGEN IDENTITEIT TEKENEN: LES 2                                                                                                                                                
                                                     
6-7-8
2 van 2                                                                                      
60 tot 75 minuten

De leerlingen zijn zich bewust van wat zij allemaal belangrijk vinden ▪ de leerlingen 
kunnen wat zij belangrijk vinden vormgeven ▪ de leerlingen hebben verschillende 
materialen gebruikt
Materiaal en gereedschap ▪ A3-papier met een getekende grote cirkel ▪ zoveel 
mogelijk verschillend materiaal: wasco, verf, krijt, potloden, glitters, vloeipapier, 
materiaal uit de natuur etc. ▪ lijm ▪ scharen          
Techniek ▪ tekenen
Ruimte ▪ handenarbeidlokaal of eigen lokaal mits er genoeg ruimte is om te werken 
met A3-
Informatie ▪ geen
Zie doelstellingen ▪ hebben de leerlingen van alles uitgeprobeerd? ▪ zijn de leerlingen 
zelf tevreden met hun cirkel, past die bij hen?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Je eigen identiteit tekenen
Tijdens de tweede les laat je de leerlingen de resultaten van hun onderzoek naar 
zichzelf  in beeld brengen. Geef de leerlingen vooral de vrijheid om de cirkel hele-
maal naar eigen inzicht vorm te geven.

De leerlingen maken hun eigen identiteitscirkel.

Tijd ▪ 5 minuten
Deel A3-papier weer uit en zorg dat iedereen de materialen op de tafel heeft die 
nodig zijn om aan de slag te gaan. 

Tijd ▪ 10 minuten
Iedereen houdt zich bezig met zijn eigen cirkel. Vertel de leerlingen dat ze zorgvul-
dig moeten werken. Laat ze  eerst bedenken wat ze willen gaan doen. Ze maken 
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een plan hoe het werk er ongeveer uit moet gaan zien. Houd rekening met materi-
alen die moeten drogen of kunnen beschadigen. 

Tijd ▪ 30 tot 45 minuten
De leerlingen gaan aan de slag met het maken van de cirkel. Laat iedereen eerst de 
spullen die nodig zijn naar de tafel brengen, zodat ze daarna niet veel meer hoeven 
te lopen.

Tijd ▪ 5 minuten
Maak een grote lange tafel om alle A3-vellen op te leggen. Ruim alle spullen op en 
laat iedereen langs de tafel lopen om naar elkaars werk te kijken.

Tijd ▪ 10 minuten
■Wat zien we bij elkaar? 
■Wie heeft er een vraag aan de ander? 
■Welk werk valt volgens jou het meeste op? Waarom is dat dan?
 

INFORMATIE BIJ LES JE EIGEN IDENTITEIT TEKENEN 
Afbeeldingen van identiteitscirkels
Zie bijlage in de koffer
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BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

BEELDENDE VORMING: HANDENARBEID
WELKE ATTRIBUTEN ZIJN KENMERKEND VOOR JOUW CULTUUR?

In de bovenbouw hebben we het voornamelijk over jouw cultuur. Hoe ziet 
deze eruit en waar herken je jouw cultuur aan? Nadat je dat hebt onder-
zocht ga je opnieuw op zoek, maar nu ga je kijken welk symbool bij deze 
cultuur past . Wanneer je dit symbool hebt gevonden, ga je het (na)maken.

6-7-8
1 van 2                                                                                      
Circa 90 minuten                     
De leerlingen hebben symbolen gevonden die kenmerkend zijn voor hun cultuur  
▪ de leerlingen hebben een driedimensionaal attribuut gemaakt ▪ de leerlingen kun-
nen wat zij belangrijk vinden vormgeven ▪ de leerlingen hebben verschillende ma-
terialen gebruikt ▪ de leerlingen zijn zich bewust van wat zij het meest kenmerkend 
vinden van de eigen cultuur
Materiaal en gereedschap ▪ gaas ▪ touw ▪ kranten ▪ behangerslijm ▪ plastic emmers 
▪ theedoek ▪ verf ▪ stof ▪ klei etc.
Techniek ▪ papier-maché
Ruimte ▪ handenarbeid lokaal
Informatie ▪ foto’s waarop verschillende culturen te zien zijn
Weten de leerlingen meer over hun eigen en elkaars (gezins)cultuur? ▪ hebben de 
leerlingen een duidelijk symbool neergezet en kunnen omzetten in een attribuut?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Attributen bouwen
De leerlingen maken een attribuut om te gebruiken bij de portretfoto (zie hiervoor 
lesidee Een portret van jezelf laten maken). De portretfoto kan door middel van het 
attribuut laten zien wat de cultuur van de leerling voor hem of haar inhoudt. Houd 
dus rekening met de afmetingen van het te maken attribuut voor de foto. 
Dit lesidee zal meer tijd kosten dan één middag. Het eerste gedeelte is inventa-
riseren, materiaal verzamelen en de basis van het ontwerp maken van bijvoorbeeld 
papier-maché. In de tweede les maakt de leerling het attribuut naar eigen inzicht af.
 
Tijd ▪ 2 minuten                     
Laat de leerlingen brainstormen over de cultuur waaruit ze voortkomen. Een cultuur 
kan een ander land zijn waar je vandaan komt. Maar cultuur dat kan ook muziek 
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zijn, omdat bij jou thuis er heel veel mensen een instrument bespelen en jij niet 
beter weet dan dat die bij jouw familie hoort. Het zegt iets over wat jij gewoon 
vindt. Een cultuur kan ook zijn dat er bij jou in de familie heel veel gesport wordt 
en jullie hele weekenden op de sportvelden doorbrengen. Of waar je met de familie 
naar de kerk of de moskee gaat. Of jullie gezamenlijk eten of veel dansen. Als je 
familie uit een ander land komt, kun je kijken of je daar symbolen van kunt ge-
bruiken. 

Tijd ▪ 10 tot 15 minuten                     
■ Laat aan de hand van de foto’s (zie informatie) zien hoe je iets over jezelf kunt 
vertellen in een afbeelding. 
▪ wat is het verhaal achter het portret?
▪ wat herkennen jullie allemaal?
▪ over welke landen gaan de foto’s?
▪ waaraan zie je dat?
▪ zie je dit door de omgeving? Zie je dit door de attributen? Of zie je dit door de 
personen?
■ Laat de leerlingen vervolgens proberen een beeld te maken voor zichzelf. Waar 
moet dat dan aan voldoen? Welk voorwerp/attribuut is hiervoor nodig? Aan welke 
attributen denk jij om voor jezelf te maken?
■ Inventariseer wat iedereen zou willen maken. Laat de leerlingen zich afvragen:  
hoe groot moet dit symbool worden? Is er zoveel materiaal op school aanwezig? Zo 
niet wat ga je dan doen? 

Tijd ▪ 60 minuten                     
Bekijk hoe de symbolen uitgevoerd moeten worden.  Maak van gaas de vorm van 
het symbool. Maak het gaas vast met stukjes touw of vuilniszakkenrages. Laat de 
leerlingen repen scheuren van krantenpapier. Leg deze repen vervolgens over het 
gaas heen en smeer deze in met behangerslijm. De repen moeten doordrenkt zijn 
van lijm. Leg er weer een laagje repen overheen en smeer er met de kwast lijm 
overheen. Ga door met repen kranten plakken totdat het gaas niet meer voelbaar is 
en er een stevige laag krantenpapier om het gaas heen zit.

Houd rekening met een week droogtijd voordat het gemaakte voorwerp bewerkt 
kan worden met verf, stof, of andere materialen.

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3



Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 15 minuten                     
Zet alles op een plek waar de werkstukken een week rustig kunnen blijven liggen 
om te drogen. Zorg dat er een naam op staat, zodat het later makkelijk te herken-
nen is. Laat alle leerlingen alles opruimen

Maak een rondje om te bespreken wat iedereen gemaakt heeft. 
■ Is iemands keuze herkenbaar?
■ Zijn er leerlingen verrast door wat er is ontworpen?
■ Waarom is het  herkenbaar of juist verrassend? 
■ Daag de leerlingen uit tot een gesprek waarin ze meer van elkaar te weten ko-
men.
 

INFORMATIE BIJ LES WELKE ATTRIBUTEN ZIJN KENMERKEND VOOR JOUW 
CULTUUR?
Foto’s waarop verschillende culturen te zien zijn
Zie bijlage in de koffer
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BEELDENDE VORMING: FOTOGRAFIE
EEN PORTRET VAN JEZELF

Spullen mee naar school nemen en daarover vertellen is één ding. Maar nu 
ga je ook nog eens op de foto. 
Hoe zou je dat willen doen? Hoe kijk je, welke houding heb je daarbij? Het 
moet een foto worden waar je trots op bent en die je graag wilt bewaren. 
Op de foto moet te zien zijn wat jij belangrijk vindt.

6-7-8
1
Circa 90 minuten                     

De leerlingen kunnen bewust spullen verzamelen ▪ de leerlingen weten dat ze in het 
middelpunt mogen staan ▪ de leerlingen zijn trots op hun culturele achtergrond
▪ de leerlingen kunnen uitdrukking geven aan hun eigen identiteit ▪ de leerlingen 
kunnen woorden vertalen in beelden 
Materiaal en gereedschap ▪ fototoestel ▪ achtergronddoek ▪ persoonlijke spullen 
▪ budget om de foto’s af te laten drukken
Techniek ▪ fotografie
Ruimte ▪ rustige ruimte waar niet iedereen ongevraagd kan meekijken met mogeli-
jkheden om een doek op te hangen en daarvan 2 meter afstand te nemen
Informatie ▪ uitleg over de geschiedenis van de fotografie ▪ afbeeldingen van oude 
schilderijen ▪ tips bij het fotograferen
Zie doelstellingen ▪ is ieders cultuur en eigenheid duidelijk te herkennen op de foto?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Een portret van jezelf
In deze les wordt iedereen gefotografeerd in een zelfgemaakte studio op school. 
Jij gaat de foto’s maken of vraag een ouder of onderwijsassistent om dit voor je te 
doen. Belangrijk is dat je veel aandacht aan de voorbereiding van de foto besteedt. 
Op de foto moet te zien zijn uit welke cultuur iemand afkomstig is. Dit kan een an-
der land zijn, maar het gaat hier ook om gebruiken en gewoontes die iedereen van 
huis uit mee krijgt. Het maken van een attribuut (zie hiervoor lesidee Welke attri-
buten zijn kenmerkend voor jouw cultuur?) kan voorafgaand aan dit lesidee behulp-
zaam zijn. Deze foto mag helpen om het gesprek over cultuur en afkomst  nader 
met elkaar te bespreken.

BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria
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Tijd ▪ 10 minuten
Vertel over vroeger, over de tijd dat er geen fototoestellen waren (zie informatie). 
In die tijd lieten mensen zichzelf schilderen. Vaak was dit met iets waar ze trots op 
waren, het liet iets zien over hun achtergrond, de cultuur waaruit ze voortkwamen. 
Het maken van een schilderij duurde soms maanden. Laat afbeeldingen zien die 
hieraan refereren. Bespreek de foto’s en vraag: welke verschillende culturen kun je 
opmaken uit deze afbeeldingen? Waaruit maak je dat op?

Tijd ▪ 20 minuten
■ Laat de leerlingen brainstormen. Hoe wil jij op de foto?  Wat zou je je later willen 
herinneren als je groot bent? Hoe moet die foto eruit komen te zien? Wat heb jij van 
thuis in de koffer meegenomen, zegt dat iets over jouw cultuur? Zou je daarmee 
graag op de foto willen? Je kunt ook gebruik maken van de lessuggestie 
’Attribuut maken’, waarin leerlingen eigen symbolen maken om te gebruiken voor de 
foto.
■ Denk na over de cultuur waaruit jij voortkomt en probeer dat op de foto te laten 
zien. Een cultuur kan een ander land zijn waar je vandaan komt. Maar cultuur kan 
ook de muziek zijn, die bij jou familie hoort. Of een sport waarmee jullie hele week-
enden op sportvelden doorbrengen of… Hoe ga je die cultuur in beeld brengen, waar 
kies je dan voor? 
■ Laat een aantal leerlingen het voordoen hoe ze van plan zijn op de foto te gaan. 

Tijd ▪ 15 minuten
Laat de leerlingen alles verzamelen dat nodig is voor het maken van de portretfoto 
(zie ook Attributen bouwen). Het kan zijn dat ze eerst spullen van huis mee moeten 
brengen, voordat je kunt fotograferen.

Tijd ▪ 4 minuten per leerling
Lees de tips voordat je gaat fotograferen in de informatie. Roep de leerlingen een 
voor een naar voren en vraag hen zo te gaan staan als ze graag willen. Geef iedere 
leerling de ruimte om de studio in te richten. Zet attributen op een tafel om die 
beter tot hun recht te laten komen. Wanneer de leerlingen afbeeldingen hebben, 
teksten of iets anders dat opgehangen moet , doe dat dan door een knopspeld door 
het papier en het achtergronddoek te steken.

Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Afsluiting

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 35 minuten
Zorg dat iedereen aan de beurt is geweest. Het leukste is wanneer jijzelf als laat-
ste op de foto gaat met je meegenomen voorwerpen. Ruim daarna met elkaar alles 
op. Ga terug aan tafel en maak later een passe-partout voor om de foto. Dan is die 
mooi te gebruiken voor de tentoonstelling.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Laat de foto’s afdrukken. Het liefst, wanneer hier budget voor is, op 13 x 18 cm. 
Dit is net iets groter en daardoor komt iedereen beter tot zijn recht op de foto.
■ Bespreek de foto’s na met de leerlingen: 
▪ wat heb je hier nu van geleerd? 
▪ welke culturele verschillen zien we in de foto’s?
▪ welke culturele overeenkomsten zien we in de foto’s? 
▪ herken je de ander in de foto’s, herken je jezelf?
▪ ben je tevreden met je eigen beeld? 
▪ wat mis je, wat zou je anders willen en waar ben je tevreden over?

INFORMATIE BIJ LES EEN PORTRET VAN JEZELF 
Geschiedenis van de fotografie
Zie blz. 57
Afbeeldingen van oude schilderijen
Zie bijlage in de koffer
Tips bij het fotograferen
Zie blz. 59



ALLE BOUWEN • TENTOONSTELLING99

ALLE BOUWEN

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

BEELDENDE VORMING: ONTWERPEN
TENTOONSTELLING

Welk gezicht laten wij zien aan genodigden? Alles wat we hebben gemaakt 
de afgelopen weken gaan we laten zien aan ouders en anderen op school. 
Hoe zullen we dat gaan doen?

1-2-3-4-5-6-7-8 
Afrondende les                                         
Circa 120 minuten

VOORBEREIDING OP DE TENTOONSTELLING      
De leerlingen zijn samen geweest, hebben ervaringen uitgewisseld, hebben 
voordrachten gehouden en hebben gezamenlijk gegeten ▪ de leerlingen kunnen een 
tentoonstelling maken (samenwerken, keuzes maken, bewust worden van publiek)
▪ het groepsgevoel van de klas is versterkt
Materiaal en gereedschap ▪ doeken ▪ bloemen ▪ glazen ▪ borden ▪ bestek
Ruimte ▪ flinke ruimte om het materiaal tentoon te stellen en eventueel een aparte 
ruimte om te eten
Voorwaarden ▪ voldoende licht ▪ passende ruimte voor de hoeveelheid genodigden
Informatie ▪ foto’s met ideeën hoe je een tentoonstelling kunt maken
Komt dat wat de leerlingen willen laten zien ook over? ▪ geeft de tentoonstelling 
weer waar de leerlingen een tijd aan hebben gewerkt?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Tentoonstelling
De tentoonstelling heeft als doel dat anderen betrokken worden bij het proces dat 
in de groep heeft plaatsgevonden. Leerlingen krijgen de kans om trots te laten zien 
waar ze mee bezig zijn geweest. Kijk naar het gezicht van de klas, hoe ziet dit eruit 
en is er nog iets dat verbeterd zou kunnen worden?

Tijd ▪ 5 minuten
▪ hoeveel groepen hebben meegedaan aan dit project? 
▪ is er een mogelijkheid om een gezamenlijke tentoonstelling binnen de school te 
houden? 
▪ bepaal als groep wat voor tentoonstelling er wordt gehouden. Wie worden daarbij 
uitgenodigd?
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▪ wat is er allemaal gedaan en gemaakt de afgelopen weken?
▪ laten we alles verzamelen, uitnodigingen maken en er een tleuk samenzijn van 
maken
▪ bepaal een datum waarop de tentoonstelling gaat plaatsvinden

Tijd ▪ 20 minuten
■ Laat de groep bespreken hoe de tentoonstelling eruit gaat zien en help ze dit idee te 
realiseren. Wat voor klas hebben wij? Wat hebben we ontdekt? Hoe kunnen we dat 
laten zien aan ouders en genodigden? 
■ Laat de leerlingen in groepjes verantwoordelijk zijn voor een bepaald onderwerp. 
Denk hierbij aan:
▪ uitnodigingen maken en versturen 
▪ grote coördinatie: bepalen van de ruimte waar alles in gaat plaatsvinden, zorgen 
dat voorzieningen als podium, tafels om aan te zitten aanwezig zijn, waar is de plek 
voor de tentoonstelling etc.
▪ inrichten van de tentoonstelling: zorgen dat ieder werkstuk tot zijn recht komt en 
alles mooi hangt, het geheel er bijzonder uitziet. 
▪ catering: zorgen voor hapjes die bijvoorbeeld door ouders zijn gemaakt, drinken, 
servies, plek inrichten waar alles komt te staan, misschien ook serveren.
■ Uitvoeren van activiteiten tijdens de tentoonstelling. Wie houdt er een praatje bij 
binnenkomst? Worden er acts gedaan, zoals het zingen van de RAP? Welke muziek 
wordt er tijdens het samenzijn gedraaid? Wie houdt het afsluitende praatje? Etc.
■ Laat iedere groep brainstormen hoe ze het willen aanpakken.

Tijd ▪ 1 uur
De voorbereiding
■ Laat ieder groepje zijn ideeën voorlezen aan de hele groep om te kijken of die bij 
elkaar aansluiten.
Criteria om rekening mee te houden:
▪ kies een plek die opgeruimd kan worden en er even anders uitziet dan normaal. 
Gebruik doeken om weg te werken en maak de ruimte feestelijk
▪ kleed de ruimte aan met attributen die allemaal aan de orde zijn geweest in dit 
project, zoals alles wat iedereen als voorwerp mee naar school heeft genomen. De 
boekjes uit de koffer, een afgedrukte selectie van de foto’s die thuis zijn gemaakt. 
Alles wat de leerlingen op school hebben gemaakt. Denk hierbij aan attributen, 
geschreven verhalen, portretfoto’s, afgedrukt en mooi opgeplakt, versierd, iden-
titeitscirkel, etc. Zorg dat alles goed tot zijn recht komt en presentabel is. 

Kern
Stap 1

Stap 2



 STEL JE VOOR • MIJN VERHAAL, JOUW VERHAAL 102

■ Laat de lekkerste gerechten, of de meest onbekende, of meest bijzondere  
gerechten maken door de ouders. De leerlingen bepalen welke gerechten dit moe-
ten zijn.
■ Druk de beste, meest bijzondere of juist meest gewone foto’s af en hang die op 
of leg ze neer tijdens de tentoonstelling.
■ Maak uitnodigingen, waarin je ouders, andere groepen etc. oproept om te komen 
kijken.
■ Bekijk als groep of hiermee de identiteit van de groep goed tot zijn recht komt. 
Als de ideeën zijn goedgekeurd door de groep gaat iedereen aan de slag om de 
voorbereidingen te treffen die nodig zijn.

Tijd ▪ 30 minuten
De tentoonstelling
■ Er is een feestelijk onthaal.
■ Er is gelegenheid om rond te kijken.
■ De leerlingen mogen rondlopen en iets vertellen over wat ze hebben gedaan.
■ Bijvoorbeeld een vader vertelt een of meer verhalen die door de kinderen van 
thuis zijn meegenomen.
■ Iedereen eet samen van de gemaakte hapjes. 
■ Er worden leuke voordrachten gehouden

Tijd ▪ 10 minuten
■ Spreek iedereen toe en geef aan wat er zo bijzonder is aan deze groep. 
■ Wat hebben ze van dit project het meeste geleerd?
■ Bedank leerlingen en ouders voor hun aanwezigheid, inzet en bijdrage.

Tijd ▪ 10 minuten
■ Praat met de kinderen tijdens het eerst volgende kringgesprek. Hoe was het om 
jezelf zo te presenteren? Was alles goed voorbereid? Wat heeft dit project met de 
groep gedaan? Kijken we nu anders naar elkaar? Weten we nu meer van elkaar?

Stap 3

Afsluiting

Reflectie met kinderen
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EXTRA LESSUGGESTIES

■ Toveren
■ Contouren
■ Voorlezen
■ Maskers maken
■ Brievenbusje
■ Passe-partout maken

TOVEREN 
Spullen onder een doek
De leerlingen hebben geprobeerd te onthouden wat er is weggenomen nadat ze 
gekeken hebben wat iedereen heeft meegenomen 
▪ leg allemaal het voorwerp dat is meegenomen van huis, neer in de kring
▪ kijk goed wat er allemaal ligt
▪ als je goed hebt gekeken gaat het doek erover
▪ draai je allemaal om. De leerkracht haalt een voorwerp weg 
▪ kijk nu goed wat er verdwenen is
▪ als er iets van jezelf is weggehaald, dan zeg je niks. Laat anderen het raden.
▪ denk vast na wat je zo wilt vertellen over je voorwerp aan de klas
▪ dit doen we een aantal keren
▪ na afloop laat je alle meegenomen spullen mooi uitstallen op een tafel: een spe-
ciaal plekje voor alle spulletjes die met het project te maken hebben

CONTOUREN 
Je wens schilderen
Je eigen lichaam leren herkennen. Waar zit alles en hoe zie ik eruit
▪ zorg dat je genoeg behangrollen hebt
▪ leg een rol op de grond en laat een kind daarop gaan liggen 
▪ gebruik een goede stift (houd hierbij wel rekening met de kleding) en trek het 
lichaam over op de behangrol
▪ laat kinderen in groepjes van twee de tijd krijgen om zichzelf te schilderen
▪ welke kleuren kies je?
▪ waar zitten je ogen, neus en mond?
▪ wat wil je aantrekken op je schilderij een jurk, een …?
▪ zorg dat iedereen binnen een aantal weken zichzelf geschilderd heeft 
▪ hang de behangrollen op ooghoogte van de leerlingen naast elkaar aan de muur, 
zodat er een portretgalerij ontstaat

ONDERBOUW

Doel

ONDERBOUW

Doel
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VOORLEZEN
De leeuw die terugschoot
De leerlingen hebben een kringgesprek gehad over identiteit naar aanleiding van 
het boek ‘Lafcadio, de leeuw die terugschoot’, van S. Silverstein, vertaald door 
Kader Abdolah, Mozaïek, 2006  
Vragen
▪ wat is een mens?
▪ wat is het belangrijkste verschil tussen mens en dier?
▪ waarom wilde de leeuw mens worden, denk je?
▪ waarom voelde de leeuw zich op een gegeven moment zo ongelukkig, denk je?
▪ wat zou jij willen kunnen wat dieren kunnen en mensen niet?
▪ kunnen alle mensen hetzelfde?
▪ hoe komt het dat mensen op elkaar lijken, denk je?
▪ waarin verschillen mensen van elkaar?

VOORLEZEN 
Man 
De leerlingen hebben een kringgesprek gehad over identiteit en denken naar aan-
leiding van het boek ‘Man’, van G. De Kockere, De Eenhoorn, 2004  
Vragen
▪ waarom denk je dat man zo graag zijn gedachte kwijt wilde raken?
▪ vind jij ‘wie ben ik?’ een moeilijke vraag?
▪ denken alle mensen hetzelfde over wie ze zijn? Waarom wel of niet?
▪ hoe komt het dat mensen soms graag hetzelfde willen zijn?
▪ hoe komt het dat mensen soms graag verschillend willen zijn?
▪ weet jij wie je bent?
▪ hoe komt het dat mensen op elkaar lijken, denk je?
▪ denk je dat je over 10 jaar nog dezelfde bent? Waarom wel of niet?

MASKERS MAKEN
De leerlingen weten wat gelaatsuitdrukkingen doen. Wat moet je doen om dat te 
laten zien?
▪ maak een masker van de achterkant van een papieren bord of van papier-maché
▪ bekijk je gezicht en probeer gezichtsuitdrukkingen uit
▪ bedenk hoe het gezicht/masker eruit moet zien, welke gezichtsuitdrukking moet 
het krijgen? 
▪ gebruik verf, krijt of ecoline om van het gezicht een basis te maken 
▪ gebruik materiaal om het gezicht vorm te geven

MIDDENBOUW

Doel

BOVENBOUW

Doel

MIDDENBOUW
Doel
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▪ hoe kijkt het gezicht; vrolijk, droevig, stoer, ingetogen, lief, rustig?
▪ maak het masker af door aan de zijkanten een touwtje vast te nieten, precies zo 
strak dat het masker voor het gezicht blijft zitten
▪ bekijk en bespreek met de groep hoe de gezichtuitdrukkingen geworden zijn

BRIEVENBUSJE
De leerlingen kunnen complimenten geven, aan iemand anders denken en daar 
beelden aan te verbinden
▪ maak allemaal een doosje of een transparante plastic tas. Versier dit met materi-
aal die iets verteld over de leerling, denk hierbij aan de foto met het attribuut dat 
is gemaakt of aan schelpjes, veertjes, kralen, spiegeltjes etc. Zorg dat dit echt hun 
eigen persoonlijke doosje of schatkistje wordt. Belangrijk is dat er een deksel opzit 
of dat het open en dicht kan
▪ maak ruimte in het lokaal waar deze doosjes of tasjes komen te staan. Geef ze 
een vaste plek. Geef dan aan dat deze persoonlijke doosjes hun eigen huisje verte-
genwoordigt en dat in ieder huis een brievenbus is waarin je post kunt ontvangen
▪ laat iedereen iets voor zijn buurman gaan maken. Dit kan een tekening zijn, een 
kaartje een … Stop dit in de brievenbus van het huisje en kijk of er een reactie 
komt. Leg uit dat het de bedoeling is dat er iedere week aan een leerling die is uit-
gekozen iets wordt gestuurd. Voorwaarde is, dat het een positief verhaal moet zijn. 
Uit die lessen zullen zeker spontane reacties voortkomen

COLLAGES MAKEN 
De leerlingen herkennen verschillende emoties
▪ verzamel tijdschriften waar veel gezichten in staan
▪ laat iedere leerling met potlood zijn eigen gezicht tekenen op een A3-papier
▪ laat het gezicht volplakken met allemaal stukjes gezicht uit tijdschriften
▪ de leerlingen verzamelen stukjes tijdschrift op kleur, op vorm of op emotie die ze 
willen uistralen
▪ laat de leerlingen net zolang scheuren, knippen en plakken totdat er een eigen 
gecreëerd gezicht is ontstaan

ALLE BOUWEN
Doel

MIDDENBOUW
Doel
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PASSE-PARTOUT MAKEN
Een lijstje voor om de foto
De portretfoto mooi afmaken 
▪ het is belangrijk om te weten hoe groot de foto’s zullen worden afgedrukt
▪ zijn de foto’s staand of liggend gemaakt?
▪ je kunt de passe-partouts van allerlei materiaal maken. Karton is het makkelijkst 
te gebruiken: plak de foto in het midden
▪ op dit karton kun je van alles plakken en ermee doen. Denk hierbij aan: 
- plaatjes uit tijdschriften die passen bij het thema 
- foto’s/plaatjes die met de familie te maken hebben
- macaroni
- sjabloneren
- verven
- zie voorbeeldfoto’s voor meer suggesties

ALLE BOUWEN

Doel






