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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

MIJN KAMER, JOUW KAMER

In deze lessenserie gaan kinderen op zoek naar wie ze zijn. Ze 
doen dat aan de hand van hun eigen kamer. Je kamer vertelt 
vaak meer over wie je bent, dan je op het eerste gezicht denkt. 
Ze vergelijken zichzelf met anderen. Hoe en met wie wonen 
klasgenoten. Samen gaan ze vormgeven aan hun huis of hun 
stad en bedenken daarbij hun ideale leefomgeving.

In de lessenserie wordt gebruikt gemaakt van taaldrukken. 
Leerlingen schrijven en drukken hun eigen teksten en 
illustraties. Zo kunnen ze samen hun eigen boek maken, met 
gedichten over hun kamer, en hun droomkamer. 

De lessenserie is uitgewerkt voor middenbouw en boven-
bouw en bestaat steeds uit twee grote opdrachten.
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MIDDENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

  Inleiding

TAAL: TAALDRUKKEN 
MIJN KAMER, JOUW KAMER 1

Wanneer je je eigen kamer rond kijkt ontdek je dat heel veel dingen in je 
kamer iets over jou vertellen. Of je opgeruimd bent of rommelig, wat je 
hobby’s zijn, welke boeken je leest, wat je op je prikbord hangt, met welk 
speelgoed je het liefst speelt. Het vertelt een beetje hoe jij bent.
Wat vertelt jouw kamer over jou? 

3-4-5
1 van 2, schrijfronde
60 minuten
De leerlingen weten dat hun kamer iets over henzelf vertelt ▪ de leerlingen weten 
dat de kamer van een ander iets over die persoon vertelt ▪ de leerlingen leren een 
elf schrijven
Materiaal en gereedschap ▪ schoolbord ▪ kladpapier ▪ basisvel om de ‘elf’ op te 
schrijven ▪ platen met de afbeelding van de informatie ▪ bordkrijt ▪  pen ▪ papier
Techniek ▪ elf schrijven
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepjes waarbij iedereen de leerkracht en het 
bord kan zien
Informatie ▪ afbeeldingen van kamers van verschillende mensen uit : Peter Spier: 
Mensen, mensen, wàt een mensen! Lemniscaat 1996 ▪ Unicef: Kinderen zoals jij en 
ik Lannoo/ Forte 2003
Kunnen de leerlingen over hun kamer en zichzelf vertellen? ▪ kunnen de leerlingen 
vertellen hoe de kamer van een ander eruit ziet en wat dat over de ander vertelt?  
▪ hebben de leerlingen een leuke ‘elf’ geschreven?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Jouw kamer mijn kamer
Vraag de leerlingen een dag ven te voren iets mee te nemen uit hun eigen kamer. 

Je praat samen met de leerlingen even over de platen, (zie bijlage) elk groepje 
heeft een aantal platen.
▪ van wie zou de kamer op het plaatje zijn?
▪ waar houden deze mensen van?
▪ waar houden deze mensen niet van?
▪ wat vertelt de kamer nog meer over deze mensen?
▪ wie heeft ook zo’n kamer?
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Kern
Stap 1

Stap 2

Tijd ▪ 15 minuten
Korte vertelronde 
De leerkracht vertelt
■ Vertel over je eigen kamer door een voorwerp dat op je kamer ligt te laten 
praten: je knuffelbeest, de spiegel uit je kamer die vertelt dat je altijd voor haar 
playbackt, je favoriete leesboek op je nachtkastje…
■ Laat een leerling vertellen over zijn of haar kamer aan de hand van het voor-
werp dat hij of zij heeft meegenomen. In tweetallen gaan de kinderen nu aan elkaar 
vertellen over hun kamer.

Tijd ▪ 20 minuten
Schrijfronde
Iedereen krijgt een schrijfblaadje. Dit is nog niet voor het net, dus je mag nog ver-
beteren, later schrijven we het over. Doe zelf mee op het bord.
Regel 1 ▪ de eerste regel: schrijf in één woord op wat je het leukste vindt dat je in 
je kamer doet; trampolinespringen, voorlezen, spelen etc.
Regel 2 ▪ de tweede regel heeft maar twee woorden: Met wie doe je dat?
Trampolinespringen 
met Cilia  
Je werkt aan je regels op het bord, dan kunnen de leerlingen zien hoe je het doet.
Regel 3 ▪ regel drie bestaat uit drie woorden: schrijf op waar je dat doet;
Trampolinespringen 
met Cilia
op mijn bed
Regel 4 ▪ regel vier bestaat uit vier woorden: beschrijf wat er dan gebeurt:
Trampolinespringen 
met Cilia
op mijn bed
heel hoog tegen plafond
Regel 5  ▪ Nu nog een woord om het af te maken;
Trampolinespringen 
met Cilia
op mijn bed
heel hoog tegen plafond
Boem!
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Stap 3

Afsluiting 

Reflectie met kinderen

Tijd ▪ 5 minuten
Herschrijven
Iedereen leest zijn gedicht voor zichzelf. Ben je nog niet tevreden dan kun je nu 
nog veranderen.
Dat mag, je hoeft je nu ook niet meer strak aan de regels te houden, we gaan nog 
even herschrijven.
De leerlingen overleggen met de juf wanneer ze van de regels willen afwijken.
Trampolinespringen 
met Cilia
op mijn bed
heel hoog tegen ‘t plafond
Boem!

Tijd ▪ 15 minuten
Voorlezen
Degenen die willen lezen hun ‘elf’ voor in de klas. Daarna kunnen leerlingen in 
groepjes elkaar hun elf voorlezen. De teksten zijn nu klaar om gedrukt te worden

Tijd ▪ 5 minuten
■ De essentie van de les wordt nog een keer naar voren gehaald: Wat vertelt je 
kamer over jou, wat vertelt de kamer van een ander over hem?
■ De ‘elfen’ worden besproken.
■ Wie heeft iets bijzonders ontdekt over de ander?
 

INFORMATIE BIJ LES JOUW KAMER, MIJN KAMER 1
Deze les taaldrukken bestaat uit twee delen. Eerst worden er teksten geschreven. 
Deze worden in een oplage gedrukt met het kopieerapparaat . Boven de tekst is 
altijd een kader waarin een afbeelding gestempeld kan worden. In de volgende les 
worden de afbeeldingen erbij gestempeld. Jij bepaalt hoe groot de oplage wordt. 
Voor ieder kind in het groepje een afdruk of voor de hele klas. Zo stel je je eigen 
gedichtenbundel samen
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Peter Spier uit: Mensen, mensen
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uit: Unicef, ‘Kinderen zoals jij en ik’
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MIDDENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

BEELDENDE VORMING: TAALDRUKKEN
MIJNKAMER, JOUW KAMER 2

Wat vertelt je kamer over jou? 
In deze les wordt de illustratie bij het elf gemaakt, dat in de vorige les 
geschreven is. De leerlingen gaan nu een eenvoudige illustratie stempelen 
bij hun elf. Deze wordt in twee of drie kleuren gemaakt, zodat een groepje 
van 4 leerlingen samen een oplage kan drukken. Elke leerling neemt een 
kleur voor zijn of haar rekening. Een leerling legt de werkstukken te dro-
gen.

3-4-5
2 van 2, taaldrukken
90 minuten
De leerlingen weten dat hun kamer iets over henzelf vertelt ▪ de leerlingen weten 
dat de kamer van een ander iets over die persoon vertelt ▪ de leerlingen kunnen 
een tekst met illustratie in oplage drukken ▪ de leerlingen kunnen samenwerken 
aan een dichtbundel
Materiaal en gereedschap ▪  kopieerpapier A4 ▪ tekenpapier A4 ▪ basisvel om het elf 
op te schrijven ▪ stempels ▪ stempelkussens in vier kleuren ▪ waslijntje met vol-
doende knijpers
Techniek ▪ stempelen
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepen voor vier leerlingen
Informatie ▪ takenkaartjes ▪ werkvoorbeeld sjabloneren ▪ basisvel om het elf op te 
schrijven
Kunnen de leerlingen samen een passend ontwerp maken? ▪ kunnen de leerlingen 
samenwerken aan een serie gedrukte prenten? ▪ kunnen de leerlingen overleg-
gen en compromissen sluiten? ▪ kunnen de leerlingen een vaste routine uitvoeren 
tijdens het drukken? ▪ kunnen de leerlingen sjabloneren?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Jouw kamer, mijn kamer 2
In deze les gaan we de illustratie drukken. Het is belangrijk dat alles goed geor-
ganiseerd wordt. Elke leerling moet weten wat er van hem verwacht wordt. Je kunt 
nu bijvoorbeeld goed met takenkaartjes werken.
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■ Leg uit aan de klas wat de bedoeling is: van de verschillende elfen uit de vorige 
les kun je een boekje maken. In het boek zitten van jouw groepje vier elfen met 
een kleurenillustratie. Zo kun je een oplage voor jouw groepje van vier personen 
drukken. Je kunt de activiteit over meer lessen spreiden. De leerlingen kunnen 
dan inmiddels zo goed drukken, dat je die vaardigheid voor meer activiteiten kunt 
inzetten. Denk aan het drukken van affiches, afscheidsboekjes en andere schrijf-
projecten.
■ Druk de teksten in oplage met het kopieerapparaat. Stempel de illustraties met 
inkt. Ieder groepje van vier personen drukt vier teksten in een oplage van vier.

Tijd ▪ 15 minuten
Ontwerpen
De leerlingen schrijven de teksten van elk groepje netjes over op het basisvel. 
Kopieer het vel voor elke leerling vier keer. Ondertussen ontwerpen de leerlingen 
een eenvoudige illustratie met drie kleuren en drie stempels op kopieerpapier. Je 
laat aan de leerlingen zien waar ze op moeten letten: eenvoudige vormen in drie 
kleuren. Doe het even voor bij je eigen ‘elf’.

Tijd ▪ 45 minten
Stempelen
■ Stempel de illustratie erbij in drie kleuren. Laat zien dat elke leerlingen een kleur 
moet drukken. Samen zijn jullie dus een soort drukwerkfabriekje. Elke leerling krijgt 
de goede stempel en kleur en drukt zijn deel van de illustratie. De laatste drukker 
hangt de prent aan de waslijn.
■ Spoel de stempels als de vier ‘elfen’ afgedrukt zijn met water en wrijf die met 
een doekje droog. Ga daarna door met de volgende prent. 
■ Coöperatief werken: ieder heeft een kaartje waarop staat wat zijn of haar taak 
is. Bijvoorbeeld: ik druk geel of ik hang de afdruk aan de waslijn (zie de taken-
kaartjes). Zo heeft elke leerlingen zijn eigen verantwoordelijkheid die je later kunt 
terugkoppelen. Wordt het te ingewikkeld, dan kun je een leerling alleen de druk-
werken laten ophangen en anderen laten helpen.

Tijd ▪ 10 minuten
Rapen
Maak de volgende dag stapeltjes om boekjes van te rapen. Met twee nietjes in de 
rug maak je een boekje. Gebruik ook hiervoor takenkaartjes.

Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Tijd ▪ 10 minuten
■ Iedere leerling krijg een gedichtenbundel en 10 minuten om ze te bekijken. Elke 
leerling zoekt nu een elf uit met een illustratie van een kamer waarin je graag zou 
willen spelen of wonen. Ze moeten natuurlijk uitleggen waarom. 
■ Daarna zoeken de leerlingen een kamer uit die ze bij iemand uit hun klas vinden 
passen: dit is echt een kamer voor..., omdat…

Tijd ▪ 10 minuten
■ Bespreek de illustraties: welke vallen goed op? Welke passen goed bij de tekst. 
Wat zijn slimme oplossingen? 
■ Bespreek samen wat lastig was in de samenwerking en wat er al lekker liep. 
Zoek naar eventuele oplossingen voor problemen.

INFORMATIE BIJ LES JOUW KAMER, MIJN KAMER 2
Stempels kun je eenvoudig zelf maken door stukjes rubber (bijvoorbeeld fietsband 
op een blokje hout te plakken. Gebruik alleen basisvormen: een vierkant, driehoek, 
cirkel, lijn, halve cirkel, golf etc.

Basisvel 
Zie blz. 17

Taken kaartjes 
Zie blz. 18

Afsluiting

 Reflectie met kinderen
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 Ik druk rood  Ik druk groen

Ik hang de prenten 
te drogen

 Ik druk blauw
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BEELDENDE VORMING: KOSTENLOOS MATERIAAL 
ONZE STAD

Je kunt deze les in drie delen geven. Doe eerst de inleiding. Dit geeft de 
leerlingen de mogelijkheid om aan hun idee verder te werken en te denken 
en zelf alvast materiaal te verzamelen. Daarna een uur om te werken aan 
hun huis en een uur om samen hun stad in te richten en na te bespreken. 
Daarna kan er nog weken aan doorgewerkt worden, als het bij de leerlin-
g-en leeft.

3-4-5
1 van 3, 
Tijd ▪ 180 minuten
De leerlingen kunnen bedenken wat voor hen het ideale huis is ▪ de leerlingen kun-
nen hun eigen huis ontwerpen ▪ de leerlingen kunnen gebruik maken van diverse 
materialen en gereedschappen bij het uitvoeren van hun ontwerp ▪ de leerlingen 
kunnen oplossingen bedenken voor de constructie van hun huizen ▪ de leerlingen 
kunnen op een originele manier hun ideeën vormgeven ▪ de leerlingen kunnen 
samen de inrichting van hun stad ontwerpen, waarbij het samenwerken een meer-
waarde geeft ▪ de leerlingen kunnen hun voorkeuren en die van anderen combi-
neren
Materiaal en gereedschap ▪ takenkaartjes ▪ wit, groen of bruin laken ▪ kartonnen 
onderplaatjes voor diverse percelen ▪ kosteloos materiaal (doosjes, rolletjes), 
▪ stofjes ▪ tijdschriften ▪ lijm ▪ divers gekleurd papier▪ plakkaatverf : vijf basis-
kleuren in bakjes (rood, geel, blauw, wit en zwart) ▪ scharen ▪ kwasten ▪ nietmachine
Techniek ▪ schilderen ▪ collage ▪ werken met kosteloos materiaal
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepen van vier tot zes leerlingen
Informatie ▪ voorbeeld van een placemat ▪ voorbeeld plattegrond van de stad ▪ pla-
ten uit het boek: Unicef: Kinderen zoals jij en ik Lannoo/ Forte 2003, blz. 26 t/m 35
Is iedereen bij de samenwerking tot zijn of haar recht gekomen? ▪ had iedereen 
invloed heeft gehad op het ontwerp? ▪ zijn er keuzes gemaakt, waarin geven en ne-
men centraal staan? ▪ hebben de leerlingen goed nagedacht wat onze stad allemaal 
nodig heeft? ▪ hebben de tweetallen hun eigen ideeën goed vormgegeven? ▪ zijn er 
originele en goede materialen en vormgevingselementen gebruikt? ▪ zijn er cre-
atieve beeldende oplossingen gevonden?

MIDDENBOUW

 

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria
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LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Onze stad
Tijdens deze lessenserie maken de kinderen samen een stad. Het eindproduct wordt 
een groot klassenwerkstuk. Vaak wordt er nog lang met het werkstuk gespeeld. Als 
iedereen erop uitgekeken is kan ieder kind zijn huis meenemen en bewaar je de 
plattegrond voor een volgende keer

Tijd ▪ 30 minuten
Oriënteren
We bekijken blz. 26 tot en met 35 van het boek Unicef: Kinderen zoals jij en ik. 
Hierin kun je zien dat alle kinderen op andere plekken wonen en dat ook huizen 
allerlei verschillende vormen hebben. Ook staat er waar een huis allemaal aan moet 
voldoen: Beschutten, bijvoorbeeld tegen het weer, er moet schoon water in de 
buurt zijn, het moet stevige muren hebben, een plek om te wassen en een wc, je 
moet er veilig voedsel kunnen bereiden, er moet genoeg ruimte zijn voor iedereen 
die er woont en volwassenen om voor de kinderen te zorgen.
Gebruik hierbij de platen en hang ze op in het lokaal, verzamel zelf met de leerlin-
g-en ook zo veel mogelijk afbeeldingen van woningen.

Tijd ▪ 30 minuten
Ideevorming
De leerlingen bedenken in wat voor huis ze willen wonen: wat maakt een huis voor 
jou tot een goed huis? Ze schrijven een lijstje met alle dingen waar ze aan denken. 
Om te helpen kun je nog wat vragen toevoegen:  wat is er in de directe omgeving 
van jouw huis, met wie woon je in het huis, wat doe je in en om je huis, welk weer 
is het bij jullie? De leerlingen schrijven hierover zo veel mogelijk op. Als de leerlin-
g-en graag schrijven kunnen ze hierover een opstel schrijven. 

(tweede les)
Uitvoeren
Tijd ▪ 60 minten
Je bent een architect en ontwerpt je eigen huis. Je hebt al nagedacht over wat voor 
jou een goed huis is en je hebt ook al materialen verzameld om mee te bouwen. 
Het stuk grond waar je op gaat bouwen is een stukje karton van een half A4. Als 
je woning straks klaar is, ga je met je klasgenoten kijken waar je in jullie stad wilt 
wonen: aan het water, op het water, tussen de bomen of in het centrum bij de 

Inleiding

Kern
Stap 1

Stap 2
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Stap 3

Stap 4

Afsluiting

 Reflectie met kinderen

winkels? Voer de opdracht uit met kosteloos materiaal en eigen materiaal.
Wanneer het tijd is ruimen jullie samen je werk op.

(derde les)
Tijd ▪ 60 à 90 minuten
Onze stad
Je hebt een stadsplattegrond geschilderd op het laken waarop zoveel percelen zijn 
als er leerlingen zijn. Zorg dat er water is (zie voorbeeld), bomen en een centrum 
met nog ruimte voor winkels, een kerk, een moskee, een school, een zwembad en 
dergelijke. De percelen zijn witte plekken op de plattegrond ter grootte van een half 
A4. Samen kun je nu overleggen waar de verschillende woningen moeten komen. 
Kleed het geheel verder aan met poppetjes, auto’s, bomen etc. 

(vierde les)
Tijd ▪ 60 à 90 minuten
■ Is de klas erg enthousiast dan kun je doorwerken aan een school, een zwembad, 
een supermarkt, een gemeentehuis, een speelplaats en wat de leerlingen nog meer 
verzinnen. De leerlingen kunnen nu weer een nieuwe lijst maken met wensen: wat 
maakt onze stad tot een goede stad. 
■ Groepjes van drie leerlingen schrijven eerst individueel op (aan de rand van het 
placemat) waar de leerlingen aan denken. Samen schrijven ze in het midden wat ze 
nog willen toevoegen aan hun stad. Inventariseer per groepje op het bord wat moet 
en wat er nog bij kan. Daarna mag elk groepje een taak uit de lijst kiezen. Snijd 
hiervoor eerst weer een plattegrond uit karton.

Tijd ▪ 10 minuten
De leerlingen plaatsen hun werkstukken op de goede plek op de plattegrond en 
ruimen op.

Tijd ▪ 20 minuten
■ Leerlingen kiezen een huis en een plek uit waar ze willen wonen en waarom. 
Natuurlijk mogen ze niet hun eigen huis kiezen. Dit wordt klassikaal besproken. 
■ Gezamenlijk bespreken de leerlingen waar ze bij het samenwerken tegenaan 
liepen. 
▪ was het moeilijk om je eigen ideeën op te geven of juist door te drukken? 
▪ wat heb je gehad aan het werken met anderen? 
▪ wat vonden jullie goede ideeën en waarom? 
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▪ zijn er slimme technieken uitgevonden? 
▪ schrijf van iedereen in je groepje een goede eigenschap op die je hebt gezien 
tijdens het werken aan deze opdracht. 
 

INFORMATIE BIJ LES ONZE STAD
Placematmethode
Alle vier leerlingen schrijven elk aan één kant wat ze in ieder geval in hun stad wil-
len 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? Dat wat in ieder geval in onze stad moet komen, wordt in het 
midden van de placemat geschreven. 

Placemat
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Plattegrond die je op een laken kunt schilderen 
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 BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd

Doelen

 
Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

Inleiding

TAAL RONDEEL SCHRIJVEN
MIJN KAMER, JOUW KAMER 1

Wanneer je je eigen kamer rond kijkt ontdek je dat heel veel dingen in je 
kamer iets over jou vertellen. Of je opgeruimd bent of rommelig, wat je 
hobby’s zijn, welke boeken je leest, wat je op je prikbord hangt, met welk 
speelgoed je het liefst speelt. Het vertelt een beetje hoe jij bent.
Wat vertelt jouw kamer over jou?

6-7-8
1 van 3, schrijfronde
60 minuten
De leerlingen weten dat hun kamer iets over henzelf vertelt ▪ de leerlingen weten 
dat de kamer van een ander iets over die persoon vertelt ▪ de leerlingen kunnen 
een rondeel schrijven
Materiaal en gereedschap ▪ schoolbord ▪ kladpapier ▪ voorgedrukt taaldrukpapier 
▪ platen met de afbeelding van Peter Spier: jongenskamer ▪ bordkrijt ▪  pen ▪ papier
Techniek ▪ rondeel schrijven
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepjes waarbij iedereen de leerkracht en het 
bord kan zien
Informatie ▪ afbeeldingen van kamers van verschillende mensen uit: Peter Spier: uit 
het prentenboek Wij vervelen ons Lemniscaat ▪ Unicef: Kinderen zoals jij en ik 
Lannoo/ Forte 2003
Kunnen de leerlingen verwoorden wat hun kamer over hen vertelt? ▪ kunnen de 
leerlingen vertellen hoe de kamer van een ander eruit ziet en wat dat over de ander 
vertelt, zonder te oordelen? ▪ hebben de leerlingen een rondeel geschreven?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Jouw kamer, mijn kamer
Vraag de leerlingen een dag van te voren iets mee te nemen uit hun eigen kamer.

We praten samen even over de plaat (zie informatie). Elk groepje heeft een plaat. 
Van wie zou de kamer op het plaatje zijn? Waar houden deze jongens van? Waar 
houden deze jongens niet van?
Wat vertelt de kamer nog meer over deze jongens? Wie heeft ook zo’n kamer?
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Tijd ▪ 5 minuten
Maak een lijstje: wat is er allemaal op jouw kamer te zien? Denk ook aan kleuren, 
je broer of zus.
Schrijf zo veel mogelijk op: halve zinnen en woorden. De meester of de juf doet 
mee op de zijkant van het bord.

Tijd ▪ 5 minuten
Korte vertelronde
Wie wil iets leuks vertellen over zijn of haar kamer? Er komen ongeveer drie leer-
lingen aan de beurt
Verhalen roepen verhalen op, stop op tijd, want we gaan nog schrijven.

Tijd ▪ 20 minuten
Schrijfronde
Iedereen houdt zijn lijstje bij de hand. De juf of meester doet mee op het bord. 
Ook ik (de juf) moet nadenken dus wil ik ook dat het stil is.
Regel 1 ▪ de eerste regel: kies de leukste zin of het leukste woord uit je lijstje. 
Schrijf hiermee een regel van niet meer dan vijf tot zes woorden. Het hoeft dus 
geen zin te zijn die af is.
Een grote tafel een grote kast
Regel 2 ▪ ik (juf) werk aan mijn regels op het bord, dan kunnen de leerlingen zien 
hoe ik het doe. Vul je regel 1 aan, of schrijf hem af.
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Regel 3 ▪ regel drie kun je beginnen met: omdat, want, soms of daarom. Verder wil 
ik rust om over mijn derde regel na te denken, de leerlingen ook.
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Omdat ik “per ongeluk” verzamel
Regel 4 ▪ dit is lekker makkelijk, je mag nu regel 1 overschrijven
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Omdat ik “per ongeluk” verzamel
Een grote tafel een grote kast
Regels 5 en 6 ▪ dit is even zweten: vertel meer over het onderwerp dat je gekozen 
hebt: waarom je zo van roze houdt, wat er zo irritant is aan je broertje, welke 

Kern
Stap 1

Stap 2

Stap 3
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auto’s je verzamelt, welke spelletjes je speelt… Maak er regels 5 en 6 van.
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Omdat ik “per ongeluk” verzamel
Een grote tafel een grote kast
Steeds verder groeit mijn zooi
Dia’s, boeken, prenten, kunst
Regels 7 en 8 ▪ we zijn een beetje uitgedacht en dat geeft niet, want nu herhalen 
we regel 1 en 2.
Het rondeel is nu af.
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Omdat ik “per ongeluk” verzamel
Een grote tafel een grote kast
Steeds verder groeit mijn zooi
Dia’s, boeken, prenten, kunst
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel

Tijd ▪ 5  minuten
Herschrijven
Iedereen leest zijn gedicht voor zichzelf. Ik ben nog niet tevreden en wil een aantal 
dingen waar ik nog niet ben uitgekomen veranderen. Dat mag, je hoeft je nu ook 
niet meer strak aan de regels te houden, we gaan nog even herschrijven.
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van groot en veel
Omdat ik steeds weer verzamel
Een grote tafel een grote kast
Steeds groter groeit mijn zooi
Dia’s, boeken, prenten, kunst
Een grote tafel een grote kast
Ik houd van veel te veel

Tijd ▪ 10 minuten
Schrijf de tekst op het basisvel netjes over

Stap 4

Stap 5
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Tijd ▪ 10 minuten
Voorlezen
Degenen die willen, lezen hun rondeel voor in de klas. Daarna kunnen leerlingen 
in groepjes elkaar hun rondeel voorlezen. De teksten zijn nu klaar om gedrukt te 
worden

Tijd ▪ 5 minuten
De essentie van de les wordt nog een keer naar voren gehaald: Wat vertelt je ka-
mer over jou, wat vertelt de kamer van een ander over hem. Bespreek de rondelen. 
Wie heeft iets bijzonders ontdekt over de ander?
 

INFORMATIE BIJ LES JOUW KAMER, MIJN KAMER 1
Deze les taaldrukken bestaat uit twee delen. Eerst worden er teksten geschreven. 
Deze worden in een oplage gedrukt met het kopieerapparaat . Boven de tekst is 
altijd een kader waarin een afbeelding gedrukt kan worden. In de volgende les 
worden de afbeeldingen erbij gesjabloneerd. Jij bepaalt hoe groot de oplage wordt. 
Voor ieder kind in het groepje een afdruk of voor de hele klas. Zo stel je je eigen 
gedichtenbundel samen.

Afbeeldingen Peter Spier 
Zie blz. 11

Afsluiting

 Reflectie met kinderen

A4

basisvel taaldrukpapier
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BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

BEELDENDE VORMING: SJABLONEREN
MIJN KAMER, JOUW KAMER 2

Wat vertelt je kamer over jou? 
In deze les wordt de illustratie bij het rondeel gemaakt, dat in de vorige 
les geschreven is. De leerlingen gaan nu een eenvoudige illustratie sjablo-
neren bij hun rondeel. Deze wordt in twee of drie kleuren gemaakt, zodat 
een groepje van 4 leerlingen samen een oplage kan drukken. Elke leerling 
neemt een kleur voor zijn of haar rekening. Een leerling legt de werkstuk-
ken te drogen.

6-7-8
2 van 3, taaldrukken
90 minuten
de leerlingen weten dat hun kamer iets over henzelf vertelt ▪ de leerlingen weten 
dat de kamer van een ander iets over die persoon vertelt ▪ de leerlingen kunnen 
een tekst met illustratie in oplage drukken ▪ de leerlingen kunnen samenwerken 
aan een dichtbundel
Materiaal en gereedschap ▪  kopieerpapier A4 ▪ tekenpapier A4 ▪ blokprintinkt in 
rood, geel, blauw en groen op waterbasis ▪ afsluitbare bakjes om de inkt in uit te 
rollen ▪ schilderstape ▪ stiften ▪ potloden ▪ basisvel om het rondeel op te schrijven 
▪ lakrollers (5 cm) ▪ scharen ▪ breekmesjes ▪ waslijntje met voldoende knijpers
Techniek ▪ sjabloneren met lakrollers en inkt
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepen voor vier leerlingen
Informatie ▪ takenkaartjes ▪ werkvoorbeeld sjabloneren ▪ basisvel om het rondeel 
op te schrijven
Kunnen de leerlingen samen een passend ontwerp maken? ▪ kunnen de leerlingen 
samenwerken aan een serie gedrukte prenten? ▪ kunnen de leerlingen overleg-
gen en compromissen sluiten? ▪ kunnen de leerlingen een vaste routine uitvoeren 
tijdens het drukken? ▪ kunnen de leerlingen sjabloneren?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN
Jouw kamer, mijn kamer
In deze les gaan we de illustratie sjabloneren. Het is belangrijk dat alles goed geor-
ganiseerd wordt. Elke leerling moet weten wat er van hem verwacht wordt. Je kunt 
nu bijvoorbeeld goed met takenkaartjes werken.
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Vooraf
Zorg dat van elke leerling de tekst vier keer gekopieerd is.

Tijd ▪ 15 minuten
■ Leg uit aan de klas wat de bedoeling is: van de verschillende rondelen uit de 
vorige les kun je een boekje maken. In het boek zitten van elk groepje de rondelen 
met een kleurenillustratie. 
■ Je laat aan de leerlingen zien waar ze op moeten letten: eenvoudige vormen die 
je kunt uitknippen. Gebruik daarom geen details of kleine vormpjes en geen vorm-
pjes die bij het uitnippen los raken van het sjabloon. Gebruik drie kleuren
■ Demonstreer hoe de sjabloneertechniek werkt en hoe je de verschillende kleuren 
pas legt. ( zie informatie bij deze les)

Tijd ▪ 20  minuten
Ontwerpen
De leerlingen van elk groepje gaan samen de illustraties bij de tekst sjabloneren. 
Deze is voor elke leerling gekopieerd op het basisvel. Daarnaast krijgt elke leerling 
drie basisvellen om sjablonen van te maken. De leerlingen ontwerpen een eenvou-
dige illustratie. Je laat aan de leerlingen zien waar ze op moeten letten: eenvoudige 
vormen die je kunt uitknippen. Gebruik daarom geen details of kleine vormpjes 
en geen vormpjes die bij het uitnippen los raken van het sjabloon. Gebruik drie 
kleuren. 
Trek de illustratie over op drie basisvellen. Knip per basisvel steeds de kleurvlakken 
uit die dezelfde kleur krijgen: dus een voor rood, blauw en groen. Je hebt nu drie 
sjablonen

Inleiding en 
demonstratie

Kern
Stap 1
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Tijd ▪ 35 minuten
Sjabloneren 
■ Sjabloneer de illustratie erbij in 3 kleuren. Maak een voorbeeld met grote vlak-
ken in heldere kleuren.
Rol de drie kleuren inkt heel dun uit in de afsluitbare plastic bakjes. Rol de inkt 
zowel horizontaal als verticaal uit waarbij er een egale inktlaag ontstaat.
■ Plak de vier uitgesneden sjablonen aan de bovenkant vast op vier tafeltjes. Leg 
het eerste basisvel met de tekst onder het sjabloon en rol de inkt zo dun mogelijk 
over de opening. Klap het sjabloon terug en je hebt de eerste kleur.
■ Laat een van de leerlingen nu zo dun mogelijk de tweede kleur doen enzovoort, 
tot de druk klaar is en aan de waslijn hangt om te drogen. Je kunt de vellen de vol-
gende dag rapen en er een boekje van maken.
■ De leerlingen drukken hun eigen sjablonen in de goede oplage.
■ Coöperatief werken: ieder heeft een kaartje waarop staat wat zijn of haar taak 
is. Bijvoorbeeld: ik druk geel of ik hang de afdruk aan de waslijn (zie informatie bij 
deze les). Zo heeft elke leerlingen zijn eigen verantwoordelijkheid die je later kunt 
terugkoppelen. 

sjablonen

Stap 2
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sjabloneren op eenvoorgedrukt  basisvel
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Afsluiting

Reflectie met kinderen

Extra

(les 3)
Tijd ▪ 15 minuten
■Maak de volgende dag stapeltjes om boekjes van te rapen. Met twee nietjes in de 
rug maak je een boekje. 
■ Iedere leerling krijg een gedichtenbundel en 10 minuten om ze te bekijken. Elke 
leerling zoekt nu een rondeel uit met een illustratie van een kamer waarin je graag 
zou willen spelen of wonen. Ze moeten natuurlijk uitleggen waarom. 
■ Daarna zoeken de leerlingen een kamer uit die ze bij iemand uit hun klas vinden 
passen: dit is echt een kamer voor..., omdat…

Tijd ▪ 5 minuten
■ Bespreek de illustraties: welke vallen goed op? Welke passen goed bij de tekst. 
Wat zijn slimme oplossingen? 
■ Bespreek samen wat lastig was in de samenwerking en wat er al lekker liep. 
Zoek naar eventuele oplossingen voor problemen.
Je kunt ook een oplage voor de hele klas drukken. De leerlingen kunnen daarna 
dan zo goed drukken, dat je die vaardigheid voor meer activiteiten kunt inzetten. 
Denk aan het drukken van affiches, afscheidsboekjes en andere schrijfprojecten.
 
INFORMATIE BIJ LES JOUW KAMER, MIJN KAMER 2

                                          
                                          
    Basisvel taaldrukpapier
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BOVENBOUW

Groep 
Les 
Tijd 

Doelen

Wat heb je nodig?

Beoordelingscriteria

BEELDENDE VORMING: HANDVAARDIGHEID
ONZE KAMER

In deze les gaan leerlingen samen een maquette van hun kamer ontwer-
pen. Het is belangrijk dat leerlingen ruim van te voren kunnen nadenken 
over hoe ze dat aan willen pakken. Uiteindelijk gaat het erom dat ze el-
kaars ideeën leren kennen, met elkaar gaan overleggen en de tijd krijgen 
om hun idee te laten groeien.

6-7-8
3 van 3, architecten
180 minuten
Je kunt deze les in drie delen geven. Doe eerst de inleiding. Dit geeft de leerlingen 
de mogelijkheid om aan hun idee verder te werken en te denken en zelf alvast ma-
teriaal te verzamelen. Daarna twee lessen om te werken aan hun huis en een uur 
om samen na te bespreken, te beoordelen en prijzen uit te rijken. 
De leerlingen kunnen bedenken wat voor hen het ideale huis is ▪ de leerlingen 
kunnen hun eigen huis ontwerpen ▪ de leerlingen kunnen slim gebruik maken van 
diverse materialen en gereedschappen bij het uitvoeren van hun ontwerp ▪ de 
leerlingen kunnen een goede tijdsplanning volgen ▪ de leerlingen kunnen op een 
originele manier de diverse ideeën vormgeven
Materiaal en gereedschap ▪ takenkaartjes ▪ placemats ▪ voorbeelden van ontwerpen 
▪ kartonnen bouwpakket voor de kamer: 1 vel van 40 x 40 cm en 4 vellen van 40 x 
27 cm. ▪ brede tape ▪ glitter ▪ stofjes ▪ tijdschriften▪ lijm ▪ kosteloos materiaal (m.n. 
doosjes, rolletjes ▪ divers gekleurd papier ▪ plakkaatverf in vier basiskleuren in 
bakjes (rood, geel, blauw, wit) ▪ kwasten ▪ scharen ▪ breekmesjes
Techniek ▪ schilderen ▪ collage ▪ werken met kosteloos materiaal
Ruimte ▪ klaslokaal met opstelling in groepen van vier leerlingen
Informatie ▪ voorbeeld van een placemat ▪ voorbeeld kartonnen bouwpakket voor 
de kamer
Bij het beoordelen onderscheiden we drie categorieen:
Het ontwerp waarin het best is samengewerkt 
is iedereen bij de samenwerking tot zijn of haar recht gekomen? ▪ had iedereen in-
vloed heeft gehad op het ontwerp? ▪ zijn er slimme mixen van ideeën gerealiseerd?
▪ zijn er keuzes gemaakt, waarin geven en nemen centraal staan? ▪ zijn er in de 
samenwerking creatieve oplossingen gekozen?
Het ontwerp met de beste ideevorming en originaliteit 
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Inleiding

Kern
Stap 1

▪ is er een origineel thema gekozen dat past bij de leerlingen uit de groep?
▪ is er op een slimme manier ruimte gemaakt voor slapen, spelen en werken?
▪ zijn er creatieve oplossingen gevonden en slimme mixen van ideeën gerealiseerd?
Het ontwerp met de beste vormgeving en technische uitvoering/snufjes 
▪ is het idee bijzonder goed verbeeld?
▪ zijn er originele en goede materialen en vormgevingselementen gebruikt?
▪ zijn er creatieve beeldende oplossingen gevonden?

LESBESCHRIJVING IN STAPPEN

Tijd 10 minuten
■ Jullie zijn met je groep van vier of vijf personen een architectenteam. Niet zo-
maar architecten, maar binnenhuisarchitecten. Dat wil zeggen dat je de inrichting 
van een huis kunt ontwerpen. In dit geval ontwerpen jullie een kamer waarin vier 
tot vijf personen van ongeveer 11 - 12 jaar kunnen wonen. Ze moeten er kunnen 
slapen, spelen en werken. Je kunt elke persoon een eigen wand geven, met een 
eigen bed, maar als je met z’n vijfen bent is dat al een onmogelijkheid. Je kunt ook 
samenwerken door te werken met stapelbedden. Dan houd je een muur vrij voor 
andere zaken, wees slim met ruimte. Het midden van de kamer, de vloer, richten 
jullie samen in. De belangrijkste eis waaraan het ontwerp moet voldoen is dat er 
van iedere architect uit jullie groepje iets inzit en dat jullie over het geheel allemaal 
tevreden zijn. Het gaat dus om samenwerken door te mixen, consessies te doen en 
door goed naar elkaar te luisteren. 
■ Laat een voorbeeldontwerp zien, geef hints zoals: werk met een thema, werk 
met opklapbedden of hangmatten, kies een hoofdkleur etc.
▪ het ontwerp waarin het best is samengewerkt wint de hoofdprijs
▪ het ontwerp met de beste ideevorming en originaliteit wint de originaliteitsprijs
▪ het ontwerp met de beste vormgeving en technische uitvoering/ nufjes wint de 
vormgevingsprijs

Tijd ▪ 45 minuten
■ Verdeel eerst de rollen:
Voorzitter ▪ zorgt dat iedereen een beurt krijgt en dat het overleg goed verloopt
Secretaris ▪ schrijft de beslissingen op die de groep neemt
Tijdsbewaker ▪ zorgt dat de kamer binnen de gestelde tijd af is en herinnert ieder-
een er regelmatig aan hoeveel tijd er nog is.
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Stap 2

Afsluiting

Reflectie met kinderen

Materialenman ▪ is de enige die binnen het groepje materialen haalt en terug-
brengt. Hij of zij regelt ook dat iedereen een taak heeft bij het opruimen.
■ Bij een groep van 5:
Opruimcoordinator ▪ hij of zij regelt ook dat iedereen een taak heeft bij het 
opruimen.
■ Elke groepje heeft een placemat gekregen. Placematopdracht: Ieder lid van de 
groep schrijft in het buitenste vakje van de placemat een aantal ideeën die hij/zij 
heeft voor de kamer. Daarna leidt de voorzitter de ideebespreking, hij of zij zorgt 
dat iedereen een inbreng heeft in het uiteindelijke idee.
De secretaris schrijft in het midden van de placemat wat iedereen graag wil en de 
overige beslissingen ten aanzien van de inrichting van de kamer.
■ De leerlingen maken ontwerptekeningen en inventariseren welke materialen ze 
willen gebruiken. Er worden afspraken gemaakt om alvast materiaal te verzamelen.

Tijd ▪ 2 x 60 minuten
Verdeel samen opnieuw de taken en voer jullie opdracht uit.

Tijd ▪ 10 minuten
Wanneer het tijd is ruimen jullie samen je werk op. Plak de kamer met tape in el-
kaar en breng deze naar een plek waar die door iedereen bekeken kan worden.

(les 3)
Tijd ▪ 20 minuten
■ De leerlingen bekijken de werkstukken en zoeken individueel een kamer uit waar 
ze in zouden willen wonen. Natuurlijk mogen ze niet hun eigen kamer kiezen. 
■ Gezamenlijk bespreken de leerlingen waar ze bij het samenwerken tegenaan 
liepen. 
▪ was het moeilijk om je eigen ideeën op te geven of juist door te drukken? 
▪ wie vond het moeilijk om zich aan de regels te houden?
▪ wat heb je gehad aan het werken met anderen? 
▪ wat vonden jullie goede ideeën en waarom? 
▪ zijn er slimme technieken gevonden? 
▪ schrijf van iedereen in je groepje een goede eigenschap op die je hebt gezien 
tijdens het werken aan deze opdracht. 
■ De leerlingen mogen individueel stemmen op:
▪ het ontwerp waarin het best is samengewerkt (de hoofdprijs)
▪ het ontwerp met de beste ideevorming en originaliteit (de originaliteitsprijs)
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▪ het ontwerp met de beste vormgeving en technische uitvoering/ snufjes (de vorm-
gevingsprijs)
De leerkracht inventariseert de stemmen en reikt met veel aandacht de prijzen uit.
NB. Je moet zelf even verzinnen wat die prijzen dan wel zijn.

INFORMATIE BIJ LES ONS HUIS
Placematmethode
Alle vier leerlingen schrijven elk aan één kant van de placemat wat ze in ieder geval 
in de kamer 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 ten-
slotte 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 de kamer moet komen, komt in het mid-
den van de placemat. 

Voorbeeld van een placemat
Zie blz. 22

                   
                      40 x 27 cm

  40 x 40 cm

Bouwpakket voor ‘onze kamer’
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