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Activiteiten  

voor jonge kinderen. 
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Samen een telfilm en een webbased telspel maken. 
Groepswerk	  

Doel	   Ontwikkeling	  van	  hoeveelhedenbegrip	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Circa	  2	  uur.	  Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  in	  de	  groep	  plus	  1	  uur	  om	  
van	  elk	  kind	  audio	  op	  te	  nemen.	  
	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Een	  geluidsarme	  plek	  met	  een	  tafel	  en	  een	  stoel	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  telspel	  en	  een	  tellied	  gaan	  de	  kinderen	  hun	  eigen	  
telblad	  	  en/of	  telhoofdband	  maken.	  (tekenen,	  plakken,	  versieren)	  
Ik	  maak	  foto’s	  van	  elk	  telblad	  en	  elk	  kind.	  Ik	  schrijf	  samen	  met	  elk	  kind	  het	  verhaal	  er	  
bij	  en	  neem	  het	  geluid	  op	  en	  monteer	  alles	  tot	  een	  telfilm.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  telfilm	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  
toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
Een	  	  webbased	  tienkeuzespel	  met	  korte	  stukjes	  van	  de	  telfilm	  om	  de	  	  hoeveelheden	  
tot	  de	  10	  in	  eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  herbeleven.	  

	  
Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  

http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarover	  we	  gaan	  tellen.	  
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Samen een erbij- en eraf-film en een webbased filmquiz maken 
Groepswerk	  

Doel	   Optellen	  en	  aftellen	  van	  kleine	  hoeveelheden	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  telverhaal	  en	  een	  tellied	  maken	  we	  samen	  een	  plan	  
voor	  een	  eigen	  groepsverhaal.	  
Elk	  kind	  maakt	  een	  erbij-‐hand	  of	  een	  eraf-‐hand	  met	  een	  hoeveelheid	  tot	  5.	  
Dan	  gaan	  ze	  in	  2	  	  groepjes	  met	  voorwerpen	  en	  de	  erbij-‐	  en	  erafhand	  spelen.	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  bussommenspel	  in	  de	  groep.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  erbij-‐	  en	  eraffilm	  van	  het	  bussommenspel	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  
worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
Een	  	  webbased	  tienkeuzespel	  met	  korte	  stukjes	  van	  de	  erbij-‐	  en	  eraffilm	  om	  de	  
begrippen	  in	  eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  herbeleven.	  	  

	  
Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  

http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Samen een rijmwoordenfilm en een webbased filmquiz maken.  
Groepswerk	  

Doel	   Woorden	  die	  rijmen	  samen	  bedenken	  en	  speels	  gebruiken.	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  rijmverhaal	  en	  een	  rijmlied	  maken	  we	  samen	  een	  plan	  
voor	  een	  eigen	  groepsrijmverhaal.	  
Elk	  kind	  maakt	  een	  tekening	  en	  stempelt	  of	  kleurt	  het	  rijmwoord	  en	  de	  leerkracht	  en	  ik	  
schrijven	  de	  rijmzin	  bij	  elke	  tekening.	  
In	  de	  kring	  laat	  elk	  kind	  de	  tekening	  zien	  en	  zegt	  de	  zin.	  
Ik	  film	  dit	  proces.	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  raadspel.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  rijmwoordenfilm	  van	  het	  groepsrijmverhaal	  met	  de	  tekeningen	  en	  zinnen	  in	  de	  kring	  
en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  
Een	  	  webbased	  tienkeuzespel	  met	  korte	  stukjes	  van	  de	  rijmwoordenfilm	  om	  de	  
rijmwoorden	  in	  eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  herbeleven.	  

	  
Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  

http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Zoekspel 
Groepswerk	  

Doel	   Voorzetsels	  actief	  gebruiken	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Max.	  16	  kinderen	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Een	  begrensde	  buitenomgeving	  (binnentuin,	  speelplein)	  om	  iets	  te	  kunnen	  verstoppen	  
en	  zoeken.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  zoekverhaal	  en	  een	  zoeklied	  kiezen	  we	  8	  verstoppers.	  
Zij	  krijgen	  een	  hoofdband	  met	  hun	  naam	  er	  
op.	  Zij	  verstoppen	  elk	  2	  voorwerpen.	  Ik	  film	  
dit.	  	  
Ondertussen	  maken	  de	  zoekers	  een	  
hoofdband	  met	  het	  thema	  en	  hun	  naam.	  
De	  verstoppers	  halen	  de	  zoekers	  op.	  Elke	  
zoeker	  komt	  een	  keer	  aan	  de	  beurt	  om	  een	  
voorwerp	  te	  zoeken.	  De	  verstoppers	  geven	  
aanwijzingen	  met	  gebruik	  van	  de	  voorzetsels.	  
Als	  een	  voorwerp	  is	  gevonden,	  vertelt	  de	  
zoeker	  waar	  hij	  het	  gevonden	  heeft.	  
Dan	  gaan	  we	  samen	  de	  overgebleven	  voorwerpen	  
zoeken.	  
Ook	  dit	  proces	  film	  ik.	  
In	  de	  kring	  legt	  elk	  kind	  zijn	  gevonden	  voorwerp	  bij	  de	  vindplaats.	  Zo	  ontstaat	  een	  
grafiek.	  We	  trekken	  samen	  de	  conclusies:	  waar	  ligt	  het	  meest,	  minst,	  niets.	  
Tot	  slot	  zingen	  we	  nog	  eens	  het	  zoeklied.	  	  

	  
Eindresultaat	   3	  filmpjes	  van	  het	  zoekspel:	  het	  zoeklied,	  het	  verstoppen	  en	  het	  vinden.	  

Die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  
website.	  
Een	  	  webbased	  tienkeuzespel	  met	  korte	  stukjes	  van	  het	  zoekspel	  om	  de	  taal	  rondom	  
voorzetsels	  in	  eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  herbeleven.	  
	  

Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  
http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  	  
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Woordenjacht 
Groepswerk	  

Doel	   Bewust	  werken	  met	  klanken	  in	  woorden.	  Woorden	  met	  dezelfde	  klank	  opzoeken.	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  -‐4	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep,	  max	  16	  kinderen,	  wordt	  	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  2	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  –	  1,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
8	  groepstafels	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  de	  introductie	  met	  voorbeelden	  en	  uitleg	  krijgt	  elk	  groepje	  een	  fotocamera.	  Ze	  
fotograferen	  woorden	  met	  dezelfde	  klank.	  Na	  elke	  foto	  van	  het	  object	  leggen	  ze	  het	  
woord	  of	  schrijven	  ze	  het	  op	  een	  woordstrook	  en	  fotograferen	  die	  ook.	  De	  foto’s	  
bekijken	  we	  samen	  in	  de	  kring	  op	  het	  digitale	  schoolbord.	  We	  hakken	  en	  plakken	  de	  
woorden.	  	  Dit	  nemen	  we	  op.	  De	  opnames	  en	  foto’s	  worden	  gemonteerd	  tot	  een	  
digitaal	  klankwoordenboek.	  

	  
Eindresultaat	   Een	  digitaal	  klankwoordenboek	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  

de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
	  

Voorbeeld	   Woordenjacht	  a	  
http://www.youtube.com/watch?v=2S_UtvgRgiU  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  	  
Een	  te	  grote	  groep	  kan	  gesplitst	  worden.	  We	  doen	  de	  activiteit	  dan	  2x,	  terwijl	  de	  
leerkracht	  de	  andere	  groep	  les	  geeft.	  Hiervoor	  is	  wel	  een	  extra	  ruimte	  nodig.	  
Variaties:	  Cijferjacht	  Vormjacht	  Letterjacht	  
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Er kan nog meer bij 
Groepswerk	  

Doel	   Uitbreiding	  van	  de	  woordenschat	  rondom	  een	  thema.	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  	  -‐7	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  zwaan-‐kleef-‐aan-‐verhaal	  en	  een	  bijpassend	  lied	  maken	  
we	  samen	  een	  plan	  voor	  een	  eigen	  groepsverhaal.	  
Elk	  kind	  maakt	  een	  onderdeel:	  een	  tekening	  van	  datgene	  wat	  erbij	  komt,	  het	  woord	  
gestempeld	  of	  omgetrokken	  en	  gekleurd	  en	  wordt	  uitgeknipt.	  De	  leerkracht	  en	  ik	  
schrijven	  de	  zin	  bij	  elk	  woord.	  
In	  de	  kring	  laat	  elk	  kind	  de	  uitgeknipte	  tekening	  zien	  en	  zegt	  de	  zin	  en	  legt	  het	  op	  de	  
grote	  tekening	  in	  het	  midden.	  
Ik	  film	  dit	  proces.	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  raadspel.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  nog-‐meer-‐film	  van	  het	  groepsverhaal	  met	  de	  uitgeknipte	  tekeningen	  en	  zinnen	  in	  
de	  kring	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  
toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
Een	  	  webbased	  tienkeuzespel	  met	  korte	  stukjes	  van	  de	  nog-‐meer-‐film	  om	  de	  
themawoorden	  in	  eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  herbeleven.	  	  

	  
Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  

http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Wie komt er op bezoek? 
Groepswerk	  

Doel	   Goed	  een	  rol	  bedenken	  en	  spelen	  in	  een	  toneelstuk.	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  –	  4	  (	  4	  -‐	  5	  	  -‐	  6	  -‐7	  -‐	  8	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  verdeeld	  in	  groepjes	  van	  3	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Knutselspullen	  voor	  het	  maken	  van	  een	  hoofddeksel	  en	  een	  cadeautje,	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  verhaal	  over	  iemand	  die	  geen	  visite	  krijgt	  en	  maken	  we	  
samen	  een	  eigen	  groepsverhaal.	  
Wie	  is	  er	  alleen?	  	  
Wie	  kan	  er	  langs	  komen:	  Wat	  heb	  je	  op	  je	  hoofd.	  Wat	  neem	  je	  mee.	  Wat	  zeg	  je.	  Hoe	  
loop	  je.	  Hoe	  praat	  je.	  
Elk	  kind	  maakt	  een	  hoofddeksel	  en	  een	  cadeautje	  en	  ze	  oefenen	  in	  kleine	  groepjes.	  
In	  de	  kring	  laat	  elk	  groepje	  zien	  hoe	  ze	  op	  visite	  gaan	  bij	  een	  eenzaam	  figuur.	  
Ik	  film	  dit	  proces.	  
We	  sluiten	  af	  met	  een	  raadspel.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  film	  van	  het	  toneelspel	  
in	  de	  kring	  en	  een	  
werkfotoserie,	  die	  kunnen	  
worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  
toestemming)	  op	  YouTube	  
of	  de	  website.	  
Een	  	  webbased	  
tienkeuzespel	  met	  korte	  
stukjes	  van	  de	  toneelfilm	  
om	  de	  themawoorden	  in	  
eigen	  tempo	  te	  	  kunnen	  
herbeleven.	  
	  

Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  meerkeuzespel.	  	  
http://www.digi-‐lab.org/2010kbw/eierquiz/filmquiz.html	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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De monsterlijke mee-eter 
Groepswerk	  

Doel	   Samen	  van	  een	  doorgeefverhaal	  een	  tekenfilm	  maken	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  –	  4	  -‐	  5	  (	  4	  t/m	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  in	  de	  groep	  en	  1	  uur	  om	  van	  elk	  kind	  
audio	  op	  te	  nemen.	  
	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Een	  geluidsarme	  plek	  met	  een	  tafel	  en	  een	  stoel	  om	  bij	  de	  tekening	  te	  vertellen.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  vertel	  ik	  het	  verhaal	  van	  een	  vraatzuchtig	  monster,	  dat	  alles	  lust.	  Elk	  kind	  
verzint	  wat	  er	  telkens	  in	  de	  buik	  bij	  komt	  en	  hoe	  dat	  zo	  kwam.	  
Elk	  kind	  tekent	  in	  de	  monsterbuik	  wat	  het	  beest	  heeft	  gegeten.	  
Elk	  kind	  vertelt	  bij	  de	  tekening.	  Ik	  schrijf	  het	  erbij	  en	  neem	  het	  geluid	  op.	  Ik	  monteer	  
de	  tekeningen	  en	  het	  geluid	  tot	  een	  film.	  Alle	  tekeningen	  komen	  in	  een	  boek.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  prentenboek	  met	  alle	  tekeningen	  en	  teksten.	  
Een	  tekenfilm	  van	  de	  buik	  van	  het	  monster	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  
bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  

	  
	  

Voorbeeld	   Hier	  staat	  zo’n	  doorgeefverhaal	  van	  een	  kikker	  in	  een	  boomhut.	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=5zIwlu8n7z0	  	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Beginwoord-film 
Groepswerk	  

Doel	   Samen	  een	  beginwoord-‐film	  (anafoor)	  maken.	  Ervaren	  dat	  een	  verhaal	  dat	  telkens	  met	  
hetzelfde	  woord	  of	  getal	  begint	  een	  gedicht	  oplevert.	  
	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  –	  4	  -‐	  5	  (	  4	  t/m	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  in	  de	  groep	  en	  1	  uur	  om	  van	  elk	  kind	  
audio	  op	  te	  nemen.	  
	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Een	  geluidsarme	  plek	  met	  een	  tafel	  en	  een	  stoel	  om	  bij	  de	  tekening	  te	  vertellen.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  vertel	  ik	  het	  verhaal	  van	  een	  woord	  of	  getal.	  	  
Daarna	  nemen	  we	  een	  ander	  woord	  of	  getal.	  Elk	  kind	  verzint	  een	  zin	  die	  met	  dat	  
woord	  begint.	  
Elk	  kind	  tekent	  in	  of	  rond	  dat	  woord	  of	  getal	  zijn/haar	  invulling.	  
Elk	  kind	  zegt	  bij	  de	  tekening	  de	  zin.	  Ik	  schrijf	  het	  erbij	  en	  neem	  het	  geluid	  op.	  Ik	  
monteer	  de	  tekeningen	  en	  het	  geluid	  tot	  een	  film.	  Alle	  tekeningen	  komen	  in	  een	  boek.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  gedichtenboek	  met	  alle	  tekeningen	  en	  teksten.	  
Een	  tekenfilm	  van	  het	  woord	  of	  het	  getal	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  
bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  

	  
Voorbeeld	   Rood	  is	  de	  kleur	  van	  mijn	  sjaal	  Rood	  zijn	  mijn	  wangen	  in	  de	  zon	  Rood	  is	  de	  tuinbroek	  

van	  mijn	  vader.	  Rood	  zijn	  de	  rozen	  die	  ik	  kreeg	  van	  mijn	  vriend	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Modeshow-film 
Groepswerk	  

Doel	   Creatief	  vormgeven,	  vertellen	  en	  aanprijzen	  

Voor	   groep	  3	  –	  4	  -‐	  5	  (	  6	  t/m	  9	  jaar	  )	  
	  
Variatie:	  	  
een	  onderbouwgroep	  samen	  met	  een	  bovenbouwgroep	  (4	  t/m	  12	  jaar	  
	  

Aantal	   Eén	  groep	  verdeeld	  in	  tweetallen	  
Variatie	  twee	  groepen	  verdeeld	  in	  viertallen.	  
	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  in	  de	  groep	  	  
	  
Variatie:	  2	  –	  2,5	  uur	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  stoel.	  
Een	  digitaal	  schoolbord	  of	  wit	  projectievlak	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  laat	  ik	  modellen	  uit	  
modeshows	  zien	  en	  bespreek	  het	  
bijbehorende	  modejargon.	  Dan	  
verzinnen	  de	  kinderen	  zelf	  bij	  
beelden	  wat	  erbij	  gezegd	  zou	  
kunnen	  worden	  en	  bij	  modejargon	  
hoe	  het	  beeld	  er	  uit	  zou	  kunnen	  
zien.	  
	  Dan	  gaan	  ze	  in	  tweetallen	  zelf	  een	  
tekst	  en	  modeontwerp	  bedenken,	  
de	  rollen	  model	  en	  verteller	  
verdelen	  en	  oefenen	  en	  vervolgens	  
kleedt	  de	  verteller	  het	  model	  aan	  
met	  kranten	  en	  plakband.	  Eventueel	  
extra	  crêpepapier	  en	  
kinderschmink.	  
We	  zetten	  de	  stoelen	  in	  twee	  rijen	  
zoals	  bij	  een	  catwalk	  en	  elk	  tweetal	  
presenteert	  zichzelf.	  Ik	  film	  de	  presentatie.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  modeshow-‐film	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  
(mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
Leuke	  thema’s	  kunnen	  zijn:	  Seizoen,	  sprookje,	  toekomst,	  verleden,	  held,	  sport,	  feest,	  
Kinderboekenweek.	  
Variatie:	  Bovenbouwgroep	  organiseert	  een	  modeshow	  met	  als	  modellen	  de	  kinderen	  
uit	  de	  onderbouw.	  	  
Verdeling	  in	  viertallen:	  een	  verteller	  en	  een	  filmer	  uit	  de	  bovenbouw	  met	  twee	  
modellen	  uit	  de	  onderbouw.	  Na	  de	  introductie	  krijgt	  de	  bovenbouw	  instructie	  over	  het	  
filmen	  en	  vertellen.	  Na	  de	  introductie	  krijgt	  de	  onderbouw	  instructie	  over	  het	  model	  
lopen	  op	  een	  catwalk.	  	  
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Kleurplaatverhaal 
Groepswerk	  

Doel	   Een	  verhaal	  verzinnen	  over	  een	  afbeelding	  en	  met	  de	  onderdelen	  van	  de	  afbeelding	  
het	  verloop	  van	  het	  verhaal	  naspelen.	  
	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  -‐	  4	  -‐	  5	  (	  4	  t/m	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  in	  de	  groep	  en	  1	  uur	  om	  van	  elk	  kind	  
audio	  op	  te	  nemen.	  
	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
Een	  geluidsarme	  plek	  met	  een	  tafel	  en	  een	  stoel	  om	  bij	  de	  tekening	  te	  vertellen.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  laat	  ik	  de	  
afbeelding	  zien	  en	  verzinnen	  
we	  samen	  een	  verhaal.	  	  
Daarna	  kleuren	  de	  kinderen	  
een	  deel	  van	  de	  afbeelding	  
en	  knippen	  die	  uit.	  
Ik	  neem	  de	  beweging	  en	  het	  
geluid	  op.	  Ik	  monteer	  de	  
bewegingen	  en	  het	  geluid	  
tot	  een	  film.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Eindresultaat	   Een	  tekenfilm	  van	  het	  verhaal	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
	  

Voorbeeld	   De	  kikker	  in	  een	  boomhut.	  http://www.youtube.com/watch?v=5zIwlu8n7z0	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Hoedenparade 
Groepswerk	  

Doel	   Fantasie	  -‐	  en	  taalontwikkeling	  rondom	  	  het	  thema	  hoeden.	  

Voor	   kleutergroep	  1	  -‐2	  en	  groep	  3	  -‐	  4	  -‐	  5	  (	  4	  t/m	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  

Duur	   Circa	  2	  uren.	  1	  uur	  –	  1,5	  uur	  afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  en	  1	  uur	  om	  van	  elk	  kind	  
audio	  op	  te	  nemen.	  
	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  	  
Voor	  de	  hoeden:	  Dozen	  Karton	  Papierstroken	  Crêpepapier	  Scharen	  Lijm	  
Een	  geluidsarme	  plek	  met	  een	  tafel	  en	  een	  stoel	  om	  over	  de	  hoed	  te	  vertellen.	  
Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  praten	  we	  over	  plaatjes	  van	  hoeden:	  vorm,	  kleur,	  functie.	  	  
Elk	  kind	  maakt	  een	  eigen	  hoed	  van	  dozen,	  karton,	  papierstroken	  en	  crêpepapier	  en	  
bedenkt	  een	  zin	  om	  de	  hoed	  aan	  te	  prijzen.	  Kinderen	  die	  snel	  klaar	  zijn	  maken	  de	  
achtergrond	  waartegen	  de	  foto’s	  worden	  gemaakt.	  
Ik	  maak	  een	  opname	  van	  elk	  kind	  met	  de	  hoed.	  Ik	  monteer	  de	  filmpjes	  tot	  een	  film.	  	  
	  

Eindresultaat	   Een	  film	  met	  alle	  opnames	  van	  de	  kinderen	  met	  hun	  hoeden	  en	  hun	  hoedenverhaal	  en	  
een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  

	  

	  
Voorbeeld	   	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken:	  
Prinsjesdag	  sprookjeshoeden	  beroepshoeden	  toekomsthoeden	  …..	  
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Beginzin-film 
Groepswerk	  

Doel	   Samen	  een	  beginzin-‐film	  maken.	  Ervaren	  dat	  een	  verhaal	  dat	  telkens	  met	  dezelfde	  
woordgroep	  begint	  een	  gedicht	  oplevert.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  5	  -‐	  6	  (	  8	  t/m	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Eén	  groep	  verdeeld	  in	  8	  groepen	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  tot	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel	  en	  8	  tafels	  om	  de	  netbooks	  en	  webcams	  op	  te	  zetten.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  kring	  praten	  we	  over	  gedichten	  die	  telkens	  met	  dezelfde	  zin	  beginnen.	  	  
Daarna	  krijgt	  elke	  groep	  een	  beginzin.	  Elk	  kind	  maakt	  de	  beginzin	  af	  en	  schrijft	  die	  met	  
mooie	  letters	  op	  en	  tekent	  er	  bij.	  
Ze	  schrijven	  de	  zin	  ook	  op	  de	  achterkant.	  
De	  kinderen	  spreken	  één	  voor	  één	  hun	  zin	  in	  voor	  de	  webcam,	  terwijl	  ze	  de	  tekening	  
omhoog	  houden.	  
Ik	  monteer	  de	  opnames	  tot	  een	  film.	  	  
	  

Eindresultaat	   Een	  gedichtenboek	  met	  alle	  tekeningen	  en	  teksten.	  
Een	  film	  van	  alle	  gedichten	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   https://youtu.be/RwlA8nxv9Ts	  	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  
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Somverhaal 
Groepswerk	  

Doel	   Rekenen	  verbinden	  met	  de	  dagelijkse	  werkelijkheid	  

Voor	   groep	  3	  -‐	  4	  (	  6	  -‐	  7	  jaar	  )	  

Aantal	   Max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  tafel	  en	  stoel.	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  een	  korte	  inleiding	  met	  een	  somverhaal	  maken	  de	  kinderen	  in	  groepjes	  van	  4	  
samen	  een	  plan	  voor	  een	  eigen	  groepsverhaal	  tot	  de	  10	  /	  20.	  
Ze	  maken	  een	  storyboard	  met	  de	  tekst	  en	  de	  som.	  
Ze	  maken	  de	  achtergrond	  en	  de	  attributen.	  
Ze	  oefenen	  en	  filmen	  hun	  verhaal.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  somfilm	  van	  elke	  groep	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   	  

Opmerkingen	   Vooraf	  overleg	  ik	  over	  het	  onderwerp,	  waarbinnen	  we	  gaan	  werken.	  

	   	  



©	  Digitaal	  Laboratorium	  	  	  www.dig-‐lab.org	  	  	  0615514673	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aanbod	   19	  

	  

Activiteiten 

voor kinderen, 

studenten 

en volwassenen. 
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Interview kennismaking 
Workshop	  

Doel	   Elkaar	  beter	  leren	  kennen.	  
Mediawijsheid:	  	  
Interviewtechniek	  en	  het	  gebruik	  van	  interviews	  op	  internet.	  
Wat	  vertel	  je	  wel	  en	  niet	  over	  jezelf.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  5	  (	  8	  -‐9	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Het	  groepslokaal	  en	  een	  leeg	  lokaal	  met	  zover	  mogelijk	  van	  elkaar	  verwijderd	  8	  tafels	  
en	  16	  stoelen	  om	  elkaar	  te	  interviewen	  voor	  de	  webcam.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Eerst	  brainstormen	  we	  in	  de	  groep	  over	  interviews	  en	  goede	  vragen	  en	  doorvragen.	  
We	  maken	  5	  vragen.	  Iedereen	  maakt	  zijn	  eigen	  antwoordenboek	  over	  zichzelf,	  terwijl	  
de	  interviews	  worden	  gehouden.	  
We	  bekijken	  de	  boekjes	  en	  filmpjes	  tijdens	  een	  nagesprek.	  
	  

Eindresultaat	   Van	  iedereen	  een	  boekje	  over	  zichzelf.	  Die	  kunnen	  in	  het	  groepslokaal	  worden	  
tentoongesteld.	  
Een	  gefilmd	  interview	  met	  elke	  deelnemer	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  
bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Opmerkingen	   Leuk	  aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  en	  bij	  projecten.	  



©	  Digitaal	  Laboratorium	  	  	  www.dig-‐lab.org	  	  	  0615514673	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aanbod	   21	  

Mijn vader/moeder is een held 
Lessenreeks	  

Doel	   Basiscomputervaardigheden	  en	  universele	  sneltoetscombinaties	  aanleren	  met	  behulp	  
van	  Paint.	  
Zelf	  tekenen	  in	  Paint.	  
Mediawijsheid:	  beeldvorming	  over	  helden	  in	  de	  media	  en	  het	  gebruik	  van	  foto’s	  op	  
internet.	  
	  

Voor	   groep	  5	  -‐	  6	  (	  8	  -‐9	  jaar	  )	  

Aantal	   Afhankelijk	  van	  het	  aantal	  pc’s	  in	  de	  school	  

Duur	   1	  workshop	  van	  1,5	  uur	  buiten	  schooltijd	  voor	  de	  leerkrachten	  
8	  lessen	  van	  1	  uur	  verdeeld	  over	  8	  dagen	  	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Per	  leerling	  een	  tafel,	  een	  pc	  of	  laptop	  en	  een	  stoel.	  	  
(Het	  Digitaal	  Laboratorium	  kan	  8	  netbooks	  verzorgen.)	  
Als	  er	  met	  groepsmappen	  op	  de	  server	  wordt	  gewerkt	  een	  UTP-‐poort	  
Van	  elk	  kind	  een	  digitaal	  aangeleverde	  foto	  van	  de	  vader/moeder/verzorgende	  (of	  indien	  
onmogelijk	  van	  de	  leerling	  zelf).	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  eerste	  les	  maken	  de	  kinderen	  na	  een	  korte	  introductie	  een	  mindmap	  en	  storyboard.	  
In	  les	  2	  en	  3	  werken	  ze	  in	  groepjes	  van	  2	  om	  Paint	  en	  de	  werkwijze	  te	  verkennen.	  
In	  de	  5	  volgende	  lessen	  werken	  ze	  individueel.	  
Elke	  les	  start	  met	  een	  korte	  uitleg	  van	  telkens	  nieuwe	  gereedschappen	  en	  technieken.	  
	  

Eindresultaat	   	  Voor	  elk	  kind	  een	  dvd	  met	  een	  aantal	  Paintekeningen	  als	  film	  gemonteerd	  met	  een	  
klassikaal	  gezongen	  heldenlied.	  
Een	  werkfotoserie,	  die	  kan	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  
Een	  lessenreeks	  in	  Word	  met	  stap	  voor	  stap	  handleiding	  voor	  de	  kinderen	  die	  elk	  jaar	  kan	  
worden	  gegeven	  en	  een	  prima	  start	  is	  voor	  het	  aanleren	  van	  de	  computervaardigheden	  in	  
de	  middenbouw.	  	  

	  
Voorbeeld	   Mijn	  vader	  is	  een	  held.	  

http://www.youtube.com/watch?v=0Z-Uc8Z1M4Y  
	  

Opmerkingen	   De	  dvd	  is	  heel	  geslaagd	  als	  vaderdag-‐	  of	  moederdagcadeau	  
Deze	  lessenreeks	  kan	  ook	  worden	  uitgelegd	  in	  een	  workshop	  van	  2	  x	  2	  uur	  voor	  ICT-‐
vaardige	  leerkrachten,	  zodat	  ze	  daarna	  de	  lessenreeks	  zelfstandig	  kunnen	  uitvoeren	  in	  de	  
groep.	  	  
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Interview 
Workshop	  

Doel	   Meer	  weten	  over	  een	  onderwerp	  of	  mening	  door	  vragen	  te	  stellen.	  
Mediawijsheid:	  	  
Interviewtechniek	  en	  het	  gebruik	  van	  interviews	  op	  internet.	  
Wat	  zijn	  goede	  vragen	  en	  hoe	  vraag	  je	  door.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6	  (	  9	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2	  uur	  	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Het	  groepslokaal	  en	  een	  leeg	  lokaal	  met	  zover	  mogelijk	  van	  elkaar	  verwijderd	  8	  tafels	  
en	  16	  stoelen	  om	  elkaar	  te	  interviewen	  voor	  de	  webcam.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Eerst	  brainstormen	  we	  in	  de	  groep	  over	  interviews	  en	  goede	  vragen	  en	  doorvragen.	  
We	  maken	  5	  vragen.	  Iedereen	  maakt	  zijn	  eigen	  vragenboek,	  terwijl	  de	  interviews	  
worden	  gehouden.	  
We	  bekijken	  de	  boekjes	  en	  filmpjes	  tijdens	  een	  nagesprek.	  
	  

Eindresultaat	   Van	  iedereen	  een	  vragenboekje.	  
Die	  kunnen	  in	  het	  groepslokaal	  
worden	  tentoongesteld.	  
Een	  gefilmd	  interview	  van	  elke	  
deelnemer	  en	  een	  
werkfotoserie,	  die	  kunnen	  
worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  
(mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  
of	  de	  website.	  	  
	  

	  
Opmerkingen	   De	  geïnterviewde	  kan	  een	  medeleerling	  zijn	  uit	  de	  eigen	  of	  een	  andere	  groep.	  	  
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Samen één stripfilm 
Workshop	  

Doel	   Een	  verhaal	  of	  gebeurtenis	  verbeelden	  in	  een	  geanimeerde	  strip	  

Voor	   Vanaf	  groep	  5	  (	  8	  -‐9	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1,5	  uur	  –	  2,5	  uur	  	  
van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  iedere	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  van	  min	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Van te voren is de groep verdeeld in 8 groepjes van max. 4 personen. 
In een voorgesprek zijn afspraken gemaakt over het verhaal of de 
gebeurtenis en de onderverdeling in 8 scenes. 
Elke groep maakt voor een scene de achtergrond en de losse onderdelen en 
de tekst. 
In de MovieMaker wordt ingesproken en gemonteerd. 
We bekijken samen het eindresultaat. 
	  

Eindresultaat	   Een	  stripfilm	  van	  de	  hele	  groep	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  
de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
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Musical: zelfgeschreven en multimediaal 
Lessenreeks	  

Doel	   Een	  door	  de	  deelnemers	  zelfgeschreven	  musical	  opvoeren	  bijvoorbeeld	  bij	  het	  
afscheid	  van	  de	  school,	  het	  jubileum	  van	  de	  school	  of	  een	  ander	  feestelijk	  feit.	  
Leerkrachten	  laten	  ervaren	  dat	  ze	  dit	  een	  volgende	  keer	  zelf	  kunnen.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  8	  (	  11	  -‐	  12	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  	  

Duur	   Gedurende	  een	  maand	  8	  lessen	  van	  een	  uur	  door	  het	  Digi-‐lab	  plus	  de	  generale	  en	  de	  
uitvoering.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Een	  leeg	  lokaal	  om	  te	  kunnen	  repeteren	  en	  te	  filmen	  
Naast	  de	  lessen	  van	  het	  Digi-‐lab	  is	  tijd	  nodig	  voor	  de	  uitwerkingen	  van	  teksten,	  decors,	  
liedjes,	  en	  multimedia.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Met	  de	  groep	  gaan	  we	  brainstormen.	  
Dan	  volgt	  de	  rolverdeling,	  het	  teksten	  schrijven	  en	  het	  inpassen	  van	  lied	  dans	  mime	  
tableau	  vivant	  film	  
Dan	  starten	  de	  repetities	  van	  teksten	  bewegingen	  liedjes	  en	  choreografie.	  
Opnames	  van	  geluiden,	  film	  en	  fotowerk.	  
Maken	  van	  decorstukken,	  attributen,	  kleding,	  uitnodigingen,	  persberichten	  en	  
PowerPoint.	  
Tijdens	  de	  voorbereidingen	  kan	  gecommuniceerd	  worden	  via	  een	  web2.0	  toepassing	  
bijvoorbeeld	  wikispace	  of	  googledocs.	  
	  

Eindresultaat	   Een	  musicaluitvoering	  door	  de	  hele	  groep,	  een	  dvd	  van	  de	  uitvoering	  en	  een	  
werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  
De	  leerkracht	  heeft	  het	  hele	  proces	  meegemaakt	  en	  kan	  een	  zelfgeschreven,	  
multimediale	  musical	  zelf	  realiseren.	  

	  
Opmerkingen	   Bij	  de	  generale	  repetitie	  en	  de	  uitvoering	  is	  het	  Digi-‐lab	  ondersteunend	  aanwezig.	  

Tijdens	  de	  uitvoering	  maakt	  het	  Digi-‐lab	  een	  filmopname,	  die	  gemonteerd	  wordt	  als	  
dvd.	  Bij	  een	  groep	  overstijgend	  gebeuren	  kunnen	  vanuit	  groep	  8	  andere	  groepen	  
meespelen.	  
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Verjaardagsanimaties 
Groepswerk	  

Doel	   Een	  feestelijke	  kennismaking	  met	  animatie	  tijdens	  een	  verjaardagsfeest	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6	  (	  10	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  16	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  2	  
Of	  een	  dubbele	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  2x8	  groepjes	  van	  2	  (zie	  extra)	  
	  

Duur	   1	  uur	  –	  1,5	  uur	  	  of	  	  	  bij	  een	  dubbele	  groep	  2	  –	  2,5	  uur	  
van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Van	  te	  voren	  is	  de	  groep	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  2	  personen.	  
Heel	  kort	  leg	  ik	  	  de	  5	  activiteiten	  uit	  en	  dan	  gaan	  ze	  in	  tweetallen	  aan	  de	  slag.	  
	  

Eindresultaat	   Bekijk	  hier	  een	  voorbeeld	  van	  elke	  activiteit:	  
dansfilm,	  bouwfilm,	  popupfilm,	  praatjesmakerfilm,	  vormfilm	  
http://www.youtube.com/playlist?list=PLBBE824097E42D7D8	  	  
	  

Voorbeeld	   Extra:	  	  
Een	  grotere	  groep	  verdeeld	  over	  2	  
lokalen	  	  
Samen	  de	  uitleg	  en	  voorbeelden	  
bekijken	  
De	  ene	  groep	  maakt	  een	  flipdraaier	  en	  
een	  flipboekje	  
De	  andere	  groep	  maakt	  een	  
animatiefilmpje	  
Halverwege	  wisselen	  de	  groepen.	  
	  

	  
Opmerkingen	   	  
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Je eerste animatie 
Workshop	  

Doel	   Een	  kennismaking	  met	  animatie.	  Ervaren	  hoe	  je	  losse	  beelden	  ziet	  als	  een	  filmpje	  en	  
hoe	  je	  zelf	  van	  losse	  foto’s	  een	  animatiefilmpje	  kunt	  maken.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6	  (	  10	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  2x8	  groepjes	  van	  2	  	  

Duur	   2	  –	  2,5	  uur	  
van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  	  de	  animatiefilm	  voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  
groepjes.	  
Voor	  de	  flipdraaier	  en	  het	  flipboekje	  voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Van	  te	  voren	  is	  de	  groep	  verdeeld	  in	  2x8	  groepjes	  van	  2	  personen.	  
Heel	  kort	  introduceer	  ik	  de	  werking	  van	  snelle	  beelden	  achter	  elkaar	  zien	  en	  leg	  ik	  	  de	  
5	  activiteiten	  uit	  en	  bekijken	  we	  voorbeelden.	  	  
De	  ene	  groep	  maakt	  een	  flipdraaier	  en	  een	  flipboekje.	  
De	  andere	  groep	  maakt	  een	  animatiefilmpje.	  
Halverwege	  wisselen	  de	  groepen.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
Van	  elke	  deelnemer	  een	  flipdraaier	  en	  een	  flipboekje.	  

	  
Voorbeeld	   Bekijk	  hier	  een	  voorbeeld	  van	  de	  animatiefilmactiviteiten:	  

dansfilm,	  bouwfilm,	  vormfilm	  	  
http://www.youtube.com/playlist?list=PLBBE824097E42D7D8	  	  
	  

Opmerkingen	   Deze	  workshop	  kan	  ook	  gehouden	  worden	  als	  inloopactiviteit	  op	  een	  dag	  met	  veel	  
andere	  inloopactiviteiten.	  
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Een website maken met de hele groep 
Lessenreeks	  

Doel	   We	  bouwen	  een	  website	  rondom	  een	  gezamenlijk	  onderwerp	  in	  NVU	  met	  informatie,	  
foto’s	  en	  filmpjes.	  Mediawijsheid: Wat zet je wel/ niet op een website. Hoe 
zoek je goede informatie. 
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  7	  (	  11	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   8	  lessen	  van	  1	  uur	  verdeeld	  over	  8	  dagen	  gedurende	  een	  maand.	  
Een	  feestelijke	  opening	  van	  de	  site.	  
Extra	  tijd	  tijdens	  zelfstandig	  werken.	  
Van	  te	  voren	  een	  kwartier	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  en	  
nabespreking.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Een	  UTP-‐poort.	  
Een	  server	  waar	  de	  pc’s	  en	  laptops	  het	  werk	  kunnen	  opslaan	  in	  een	  werkmap.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
Per	  2	  personen	  een	  pc	  of	  laptop.	  
(Het	  Digitaal	  Laboratorium	  kan	  8	  netbooks	  verzorgen.)	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

We	  starten	  de	  eerste	  les	  met	  de	  introductie	  van	  het	  onderwerp	  en	  een	  presentatie	  van	  
de	  mogelijkheden	  binnen	  een	  website	  en	  wat	  voorbeelden.	  
We	  verdelen	  de	  
groepjes	  en	  taken.	  	  
Elk	  groepje	  maakt	  een	  
plan	  en	  een	  storyboard.	  
In	  de	  7	  lessen	  maken	  
we	  kennis	  met	  steeds	  
meer	  technieken	  om	  de	  
info,	  foto’s	  en	  filmpjes	  
vorm	  te	  geven.	  
Tijdens	  zelfstandig	  
werktijden	  kunnen	  de	  
ze	  verder	  werken.	  
Op	  het	  internet	  wordt	  
gedurende	  de	  hele	  
maand	  het	  proces	  
begeleid	  met	  email	  en	  
een	  wiki.	  
	  

Eindresultaat	   De	  website	  op	  de	  website.	  
Een	  werkfotoserie,	  die	  kan	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube.	  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  docent	  op	  locatie.	  
Na	  elke	  les	  houden	  we	  een	  korte	  nabespreking	  over	  de	  stand	  van	  zaken,	  het	  
zelfstandig	  verder	  werken	  en	  de	  volgende	  stap.	  
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Ikfilmpje 
Groepswerk	  

Doel	   Jezelf	  kunnen	  presenteren	  in	  een	  fotofilm:	  laat	  zien	  wie	  je	  bent,	  waar	  je	  van	  houdt	  
en	  	  wat	  je	  leuk	  vindt.	  Mediawijsheid:	  Wie	  gaan	  je	  ikfilmpje	  zien	  en	  wat	  zet	  je	  dan	  dus	  
wel/niet	  in	  je	  ikfilmpje?	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  7	  (	  11	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  	  

Duur	   4	  lessen	  van	  1,5	  uur	  
Extra	  tijd	  tijdens	  zelfstandig	  werktijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Een	  UTP-‐poort.	  
Per	  leerling	  een	  pc	  of	  laptop	  met	  MovieMaker	  2.6	  NL	  en	  een	  werkmap	  op	  de	  server.	  
(Het	  Digitaal	  Laboratorium	  kan	  8	  netbooks	  verzorgen.)	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  eerste	  les	  bekijken	  we	  voorbeelden	  en	  maken	  we	  een	  storyboard.	  
In	  de	  twee	  volgende	  lessen	  zoeken	  we	  bijpassende	  plaatjes	  op	  internet,	  maken	  we	  
portretfoto’s	  en	  monteren	  we	  de	  beelden	  en	  teksten	  in	  de	  MovieMaker.	  
De	  filmpjes	  kunnen	  worden	  gebruikt	  tijdens	  een	  inloopavond	  of	  een	  afscheid	  speech	  
voor	  schoolverlaters.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   voorbeeld	  http://youtu.be/LQ3xgJnCgE4	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
Na	  elke	  les	  bespreken	  we	  even	  hoe	  ze	  in	  zelfstandig	  werktijd	  verder	  kunnen	  werken.	  	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  docenten	  zelf	  alle	  
stappen	  ervaren	  die	  worden	  doorlopen.	  	  
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Bewegende pop-up card 
Workshop	  

Doel	   Een	  multimediale	  wenskaart	  maken	  en	  versturen	  per	  post	  en	  per	  email.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6	  (	  10	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  24	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  3	  

Duur	   1	  les	  van	  2	  –	  2,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

	  Na	  de	  introductie	  met	  voorbeelden	  maken	  de	  groepjes	  na	  de	  brainstorm	  een	  storyboard.	  
Ze	  maken	  de	  achtergrond	  en	  de	  losse	  onderdelen.	  
Dan	  worden	  de	  beelden	  gefotografeerd	  en	  de	  tekst	  ingesproken.	  
Dan	  volgt	  de	  montage.	  
De	  filmpjes	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  vormgeving.	  
	  

Eindresultaat	   Van	  ieder	  groepje	  een	  papieren	  pop-‐up	  card.	  De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  
werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   e-‐cards	  en	  popupcards	  rondom	  verjaardag,	  Valentijn,	  Nieuwjaar	  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL0223E29F6EDFE42E	  	  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
Leuk	  voor	  feesten	  en	  uitnodigingen.	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  de	  docent(en)	  zelf	  alle	  
stappen	  ervaren	  die	  de	  groepjes	  doorlopen.	  	  
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Gedichtfilm 
Workshop	  

Doel	   Je	  eigen	  gedicht	  verbeelden	  in	  een	  animatiefilm.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6	  (	  10	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  24	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  3	  

Duur	   1	  les	  van	  2	  –	  2,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

	  Na	  de	  introductie	  met	  voorbeelden	  maken	  de	  groepjes	  na	  de	  brainstorm	  een	  
storyboard.	  Ze	  maken	  de	  achtergrond	  en	  de	  losse	  onderdelen	  en	  de	  tekstlabels.	  
Dan	  volgt	  inspreken,	  fotograferen	  en	  montage.	  
De	  filmpjes	  kunnen	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  

	  
Voorbeeld	   Nacht	  anafoor	  -‐	  Niet	  naar	  bed	  naamdicht	  -‐	  elfje	  in	  groep	  7	  –	  elfje	  fietsvakantie	  

http://www.youtube.com/playlist?list=PL203ED7356E0288EB	  	  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
Geschikte	  dichtvormen:	  anafoor,	  elfje,	  naamdicht,	  haiku,	  sonnet,	  eigen	  dichtvorm.	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  docenten	  zelf	  alle	  
stappen	  ervaren	  die	  de	  groepjes	  doorlopen.	  	  
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Verhaalfilm 
Workshop	  

Doel	   Een	  animatiefilm	  maken	  van	  een	  (bestaand)	  verhaal,	  sprookje	  of	  fabel.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  7	  (	  11	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   2	  –	  2,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Het	  verhaal	  is	  al	  bekend	  en	  verdeeld	  in	  8	  
stukken	  over	  de	  8	  groepjes	  of	  elk	  
groepje	  heeft	  een	  verhaal	  bedacht.	  
Na	  de	  introductie	  met	  voorbeelden	  
bepalen	  we	  de	  stijl	  van	  vertellen	  en	  
verbeelden.	  
De	  groepjes	  brainstormen	  over	  hun	  
onderdeel	  en	  maken	  een	  storyboard.	  Ze	  
maken	  de	  achtergrond	  en	  de	  losse	  
onderdelen	  en	  de	  tekstlabels.	  
Dan	  volgt	  inspreken,	  fotograferen	  en	  
montage.	  De	  filmpjes	  kunnen	  worden	  
nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  vormgeving.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   Heldenverhalen	  van	  groep	  8	  

http://www.youtube.com/user/hetdigilab - 
grid/user/2BAAD6CCEE842AC5  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  docenten	  zelf	  alle	  
stappen	  ervaren	  die	  de	  groepjes	  doorlopen.	  	  
Dit	  kan	  ook	  met	  een	  bestaand	  gedicht	  of	  lied.	  Elke	  groep	  werkt	  dan	  een	  gedeelte	  uit.	  
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Woordenschatfilm 
Groepswerk	  

Doel	   De	  betekenis	  van	  woorden	  uitleggen	  en	  zo	  de	  woordenschat	  vergroten.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  5	  (	  8	  -‐	  9	  jaar	  )	  	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  2	  –	  2,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Een	  UTP-‐poort	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Per	  groep	  een	  woordenboek	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Na	  de	  introductie	  met	  voorbeelden	  krijgt	  elke	  groep	  2	  woorden	  die	  door	  de	  hele	  groep	  
als	  moeilijk	  worden	  ervaren.	  Dan	  hanteer	  je	  deze	  werkvorm	  als	  remedial	  teaching.	  
De	  groepjes	  brainstormen	  over	  hun	  woorden	  en	  maken	  een	  storyboard.	  Ze	  maken	  de	  
achtergrond	  en	  de	  losse	  onderdelen	  en	  de	  tekstlabels.	  
Dan	  volgt	  inspreken,	  fotograferen	  en	  montage.	  
De	  filmpjes	  kunnen	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   woordenschat	  filmquiz	  kleuters	  Ik	  en	  ko	  	  

http://intern.fontein.org/websitesysteem/indexikenko.htm 
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  docenten	  zelf	  alle	  
stappen	  ervaren	  die	  de	  groepjes	  doorlopen.	  	  
Met	  kleuters	  en	  groep	  3-‐4	  kunnen	  moeilijke	  woorden	  door	  bewegingen	  worden	  
uitgebeeld.	  Dan	  doen	  we	  het	  als	  groepswerk	  samen	  in	  de	  kring.	  Ik	  film	  de	  uitgebeelde	  
woorden	  en	  maak	  er	  een	  tienkeuzespel	  van.	  	  
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Groepsverhaal 
Groepswerk	  

Doel	   Samen	  een	  verhaal	  maken.	  Taal.	  Stellen.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  3	  	  

Aantal	   Een	  groep	  	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  1	  –	  1,5	  uur	  plus	  1	  uur	  opnametijd	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  

Nodig	   Voor	  elk	  kind	  een	  werktafel	  en	  stoel.	  
Een	  geluidsarme	  ruimte	  voor	  de	  stemopnames.	  

Korte	  
omschrijving	  

We	  maken	  samen	  een	  plan	  rondom	  een	  onderwerp.	  Elk	  kind	  maakt	  een	  tekening	  of	  
schilderij	  en	  bedenkt	  een	  tekst.	  De	  teksten	  worden	  opgenomen	  en	  de	  afbeeldingen	  
ingescand	  en	  verwerkt	  tot	  een	  digitaal	  prentenboek	  en/of	  filmpje.	  De	  papieren	  versie	  
wordt	  gebundeld	  als	  analoog	  prentenboek.	  

Eindresultaat	   Een	  analoog	  prentenboek	  en	  een	  digitaal	  prentenboek	  en/of	  filmpje	  en	  een	  
werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  
YouTube	  of	  de	  website.	  

 
Voorbeeld	   Hoera,	  sneeuw!	  http://youtu.be/x6ArYhnZ3ZI	  	  

Kloddermonster	  http://youtu.be/d7ECkLH_4q8  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht. 	  
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Geanimeerd leren 
Workshop	  van	  2	  lessen	  

Doel	   In	  een	  animatiefilm	  laten	  leerlingen	  en	  studenten	  zien	  wat	  ze	  van	  de	  lessen	  hebben	  
geleerd.	  
Leren	  van	  elkaar.	  	  
Leren	  wat	  je	  nog	  niet	  wist	  en	  de	  hiaten	  aanvullen.	  
Verworven	  kennis	  aanvullen,	  verdiepen,	  uitleggen	  en	  vormgeven.	  
Voor	  leerkrachten	  de	  kans	  om	  het	  een	  volgend	  keer	  zelf	  te	  kunnen	  uitvoeren.	  
	  

Voor	   Vanaf	  groep	  7	  (	  11	  jaar	  )	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   1	  les	  van	  1	  uur	  
1	  les	  van	  2	  –	  2,5	  uur	  
Bij	  de	  tweede	  les	  van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  elke	  deelnemer	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

In	  de	  eerste	  les	  maken	  de	  groepjes	  na	  de	  brainstorm	  een	  storyboard	  met	  teksten.	  Ze	  
maken	  de	  achtergronden	  en	  de	  losse	  onderdelen.	  
Ze	  kunnen	  de	  achtergronden	  en	  losse	  onderdelen	  na	  de	  les	  verder	  af	  maken	  als	  
huiswerk.	  In	  de	  tweede	  les	  wordt	  de	  tekst	  ingesproken	  en	  de	  beelden	  gefotografeerd.	  
Dan	  volgt	  de	  montage	  in	  de	  MovieMaker.	  De	  filmpjes	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  
groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  vormgeving.	  	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  	  

	  
Voorbeeld	   Bekijk	  hier	  voorbeelden	  van	  de	  animatie	  van	  het	  spijsverteringskanaal	  door	  leerlingen	  

van	  het	  gymnasium	  en	  door	  leraren	  biologie	  tijdens	  de	  NIBIconferentie	  	  
http://www.youtube.com/playlist?list=PL29A34A2C87468671	  en	  Leuke	  breuken	  1	  
http://youtu.be/cfYDsAVZgc0	  	  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  leerkracht.	  
De	  eerste	  les	  kan	  ook	  door	  de	  leerkracht	  zelf	  gegeven	  worden	  na	  een	  instructiegesprek	  
van	  ongeveer	  3	  kwartier.	  	  
Een	  groot	  onderwerp	  kan	  verdeeld	  worden	  een	  acht	  deelonderwerpen.	  
Ik	  kan	  vooraf	  een	  workshop	  geven	  van	  ongeveer	  een	  uur,	  waarin	  de	  docent(en)	  zelf	  
alle	  stappen	  ervaren	  die	  de	  groepjes	  doorlopen.	  
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Geanimeerd leren inpassen in je onderwijs 
Workshop	  

Doel	   Leraren	  en	  docenten	  ervaren	  hoe	  je	  het	  maken	  van	  een	  animatiefilm	  kunt	  inzetten	  in	  
het	  onderwijs.	  Hoe	  kunnen	  je	  leerlingen	  en	  studenten	  	  
verworven	  kennis	  aanvullen,	  verdiepen,	  uitleggen	  en	  vormgeven?	  
Hoe	  organiseer	  je	  het	  binnen	  je	  beperkte	  onderwijslestijd?	  
	  

Voor	   Leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs	  en	  studenten	  van	  PABO's	  en	  
lerarenopleidingen	  
	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  3	  –	  3,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

We	  starten	  met	  een	  presentatie	  en	  wat	  voorbeelden.	  We	  bespreken	  de	  organisatie	  in	  
de	  dagelijkse	  praktijk.	  Dan	  gaan	  we	  in	  groepjes	  zelf	  aan	  de	  slag	  om	  een	  animatiefilm	  te	  
maken:	  
We	  maken	  een	  brainstorm	  en	  vervolgens	  een	  storyboard	  met	  teksten.	  We	  maken	  de	  
achtergronden	  en	  de	  losse	  onderdelen.	  We	  spreken	  de	  tekst	  in	  en	  fotograferen	  de	  
bewegingen.	  Dan	  volgt	  de	  montage	  in	  de	  MovieMaker.	  
De	  filmpjes	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving	  en	  toepassing.	  
	  

Eindresultaat	   De	  filmpjes	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   Bekijk	  hier	  voorbeelden	  van	  de	  animatie	  van	  het	  spijsverteringskanaal	  door	  leerlingen	  

van	  het	  gymnasium	  en	  door	  leraren	  biologie	  tijdens	  de	  NIBIconferentie	  	  
http://www.youtube.com/playlist?list=PL29A34A2C87468671	  	  
en	  Leuke	  breuken	  1	  http://youtu.be/cfYDsAVZgc0	  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  docent	  op	  locatie.	  
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Multimediale vormgeving in je onderwijs 
Workshop	  

Doel	   Leraren	  en	  docenten	  ervaren	  hoe	  je	  beeld	  en	  geluid	  kunt	  inzetten	  in	  het	  onderwijs.	  
Hoe	  kunnen	  je	  leerlingen	  en	  studenten	  verworven	  kennis	  vormgeven?	  
Hoe	  organiseer	  je	  het	  binnen	  je	  beperkte	  onderwijslestijd?	  
	  

Voor	   Leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  3	  –	  3,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

We	  starten	  met	  een	  
presentatie	  en	  wat	  
voorbeelden.	  
We	  bespreken	  de	  organisatie	  
in	  de	  dagelijkse	  praktijk.	  
Dan	  gaan	  we	  in	  groepjes	  zelf	  
aan	  de	  slag	  om	  een	  eigen	  
product	  te	  maken.	  
De	  resultaten	  worden	  
nabesproken	  in	  de	  grote	  
groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  
en	  vormgeving	  en	  toepassing.	  
	  

Eindresultaat	   De	  resultaten	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   Bekijk	  hier	  het	  YouTubekanaal	  van	  het	  Digitaal	  Laboratorium	  

http://www.youtube.com/hetdigilab  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  om	  het	  onderwerp	  vast	  te	  stellen	  voor	  de	  praktische	  opdracht.	  
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Instructiefilmpjes: Hoe maak je het? 
Workshop	  

Doel	   In	  een	  filmpje	  uitleggen	  hoe	  je	  iets	  maakt.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6.	  (10	  jaar)	  
Leerlingen,	  studenten,	  leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs.	  
	  

Aantal	   Een	  groep	  max.	  32	  verdeeld	  in	  8	  groepjes	  van	  4	  

Duur	   Afhankelijk	  van	  de	  groepsgrootte	  3	  –	  3,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel	  bij	  elkaar	  gezet	  in	  8	  groepjes.	  
Een	  grote	  tafel	  min.	  70	  x	  140	  cm	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

We	  starten	  met	  een	  
presentatie	  en	  wat	  
voorbeelden.	  
We	  bespreken	  de	  
organisatie	  in	  de	  dagelijkse	  
praktijk.	  
Dan	  gaan	  we	  in	  groepjes	  zelf	  
aan	  de	  slag	  om	  een	  
instructiefilmpje	  	  te	  maken.	  
De	  resultaten	  worden	  
nabesproken	  in	  de	  grote	  
groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving	  en	  toepassing.	  
	  

Eindresultaat	   De	  resultaten	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   Bekijk	  hier	  het	  YouTubekanaal	  van	  het	  Digitaal	  Laboratorium	  

http://www.youtube.com/hetdigilab  
	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  docent	  op	  locatie.	  
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Introductie: Programmeren met Scratch 
Workshop	  

Doel	   Kennismaken	  met	  programmeren.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6.	  (10	  jaar)	  
Leerlingen,	  studenten,	  leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs	  
Iedereen	  die	  kennis	  wil	  maken	  met	  het	  zelf	  maken	  van	  games.	  
	  

Aantal	   Een	  groep	  van	  max.	  16	  verdeeld	  in	  groepjes	  van	  2	  
Als	  er	  computers	  of	  laptops	  zijn	  met	  internet,	  kan	  de	  groep	  groter	  zijn.	  Per	  2	  
deelnemers	  is	  een	  laptop	  of	  pc	  nodig.	  
	  

Duur	   1,5	  uur	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Scratch	  is	  een	  programmeertaal,	  waarbij	  je	  scripts	  bouwt	  met	  behulp	  van	  
programmablokjes.	  
We	  starten	  met	  een	  demonstratie	  en	  wat	  voorbeelden.	  
Dan	  gaan	  we	  in	  groepjes	  van	  twee	  aan	  de	  slag	  om	  zelf	  te	  programmeren.	  
De	  resultaten	  worden	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving	  en	  toepassing.	  
	  

Eindresultaat	   De	  resultaten	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  
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Programmeren met Scratch 
Lessenreeks	  

Doel	   Leren	  programmeren.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6.	  (10	  jaar)	  
Leerlingen,	  studenten,	  leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs	  
Iedereen	  die	  zelf	  games	  wil	  leren	  maken.	  
	  

Aantal	   Een	  groep	  van	  max.	  16	  verdeeld	  in	  groepjes	  van	  2	  
Als	  er	  computers	  of	  laptops	  zijn	  met	  internet	  kan	  de	  groep	  groter	  zijn.	  Per	  2	  
deelnemers	  is	  een	  laptop	  of	  pc	  nodig.	  
	  

Duur	   10	  lessen	  van	  1	  uur	  verdeeld	  over	  10	  dagen	  	  
Van	  te	  voren	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  
Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel.	  
	  

Korte	  
omschrijving	  

Scratch	  is	  een	  programmeertaal,	  waarbij	  je	  scripts	  bouwt	  met	  behulp	  van	  
programmablokjes.	  
We	  starten	  met	  een	  demonstratie	  en	  wat	  voorbeelden.	  
Daarna	  ga	  je	  in	  groepjes	  van	  twee	  meteen	  veel	  programmeren	  en	  krijg	  je	  inzicht	  in	  hoe	  
je	  zelf	  games	  kunt	  maken.	  Alle	  begrippen	  van	  het	  programmeren	  komen	  aan	  bod:	  
routines,	  subroutines,	  lussen,	  variabelen	  en	  lijsten.	  
Na	  deze	  cursus	  kun	  je	  grotere	  games	  maken	  in	  Scratch	  en	  ben	  je	  in	  staat	  om	  met	  
ingewikkeldere	  programma’	  s	  te	  werken.	  
De	  resultaten	  worden	  telkens	  nabesproken	  in	  de	  grote	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving	  en	  toepassing.	  
	  

Eindresultaat	   Programma’s	  en	  games	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  
bekeken	  in	  de	  groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Voorbeeld	   	  

Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  docent.	  
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Programmeren met Scratch en Lego WeDo 
Lessenreeks	  

Doel	   Leren	  	  programmeren	  en	  de	  eerste	  beginselen	  van	  robotica.	  

Voor	   Vanaf	  groep	  6.	  (10	  jaar)	  
Leerlingen,	  studenten,	  leraren	  en	  docenten	  in	  elke	  vorm	  van	  onderwijs	  
Iedereen	  die	  zelf	  games	  wil	  leren	  maken	  en	  daarbij	  Lego	  wil	  inzetten.	  
	  

Aantal	   Een	  groep	  van	  max.	  16	  verdeeld	  in	  groepjes	  van	  2	  

Duur	   9	  lessen	  van	  1	  uur	  verdeeld	  over	  9	  dagen	  	  
Van	  te	  voren	  telkens	  een	  half	  uur	  opbouwtijd	  en	  erna	  een	  half	  uur	  opruimtijd.	  
	  

Nodig	   Een	  wit	  projectievlak	  of	  digitaal	  schoolbord.	  Voor	  ieder	  een	  tafel	  en	  stoel.	  

Korte	  
omschrijving	  

Scratch	  is	  een	  programmeertaal,	  waarbij	  je	  
scripts	  bouwt	  met	  behulp	  van	  
programmablokjes.	  Met	  Lego	  WeDo	  bouw	  
je	  machientjes,	  die	  met	  Scratch	  kunnen	  
samenwerken.	  
We	  starten	  met	  een	  demonstratie	  en	  wat	  
voorbeelden.	  
Daarna	  ga	  je	  in	  groepjes	  van	  twee	  meteen	  
veel	  programmeren	  en	  krijg	  je	  inzicht	  in	  
hoe	  je	  zelf	  games	  kunt	  maken.	  Alle	  
begrippen	  van	  het	  programmeren	  komen	  
aan	  bod:	  routines,	  subroutines,	  lussen,	  
variabelen	  en	  lijsten.	  Ook	  leer	  je	  hoe	  je	  Lego	  kan	  laten	  werken	  met	  de	  computer.	  
De	  resultaten	  worden	  telkens	  nabesproken	  in	  de	  groep	  met	  focus	  op	  inhoud	  en	  
vormgeving	  en	  toepassing.	  
In	  de	  laatste	  les	  maken	  we	  samen	  één	  grote	  kettingreactie.	  
Na	  deze	  cursus	  kun	  je	  grotere	  games	  maken	  in	  Scratch	  en	  ben	  je	  in	  staat	  om	  met	  
ingewikkeldere	  programma’	  s	  te	  werken.	  

Eindresultaat	   De	  resultaten	  van	  de	  groepjes	  en	  een	  werkfotoserie,	  die	  kunnen	  worden	  bekeken	  in	  de	  
groep	  en	  (mits	  toestemming)	  op	  YouTube	  of	  de	  website.	  

	  
Opmerkingen	   Er	  is	  een	  voorgesprek	  met	  de	  docent.	  
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Verwerking van gevoelens 
Groepswerk	  in	  tweetallen	  

Doel	   Verwerken	  van	  gevoelens	  

Voor	   Vanaf	  6	  jaar	  

Korte	  
omschrijving	  

Samen	  een	  animatie	  maken	  kan	  helpen	  bij	  de	  verwerking	  van	  emoties	  rond	  rouw,	  
echtscheiding,	  afscheid	  en	  ziekte.	  Dat	  ontdekte	  ik	  na	  het	  overlijden	  van	  mijn	  vader.	  

	  

Eindresultaat	   Een	  filmpje	  op	  een	  privé-‐link	  op	  YouTube,	  als	  downloadfile	  in	  Dropbox	  of	  op	  dvd	  

Voorbeeld	   In	  verband	  met	  privacy	  is	  slechts	  één	  voorbeeld	  openbaar:	  
http://youtu.be/MKKsAsVOhJA	  

	  

Opmerkingen	   Ik	  ontwerp	  deze	  workshop	  in	  nauw	  overleg	  helemaal	  op	  maat.	  

	  
	  


