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OVERZICHT

Algemene

Verdieping

1

thema

doelen

Techniek

/

Digitale

geletterdheid

.

Leerlingen leren mogelijkheden van digitale technologie kennen en te
interacteren met digitale technologie. Ook leren zij creatief omgaan met de
mogelijkheden van digitale technologie.

.

Leerlingen leren vragen te stellen, onderzoek uit te voeren, waarnemingen te
interpreteren en een relatie te leggen tussen onderzoek en kennis.

2

3

leren wat modellen zijn en hoe modellen worden gebruikt in hun
. Leerlingen
eigen omgeving. Ze leren modellen te vergelijken met de werkelijkheid en
verschillen te benoemen.
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OP BEZOEK BIJ

Les

Les

1

4

Op

Op

bezoek

bezoek

bij

bij

het

een

theater

Hogeschool
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Algemene

checklist

voor

elke

bijeenkomst

Voorbereiding
Vier weken van tevoren
Afspraken maken met workshopleider/gastspreker
Uitnodiging sturen naar ouders en kinderen
Extra begeleider inplannen voor de begeleiding van groepjes
Week van tevoren
Laatste update geven aan workshopleider/spreker
Programma les doornemen, succes definiëren en taken verdelen met collega en workshopleider/gastspreker
Iedereen bereidt zijn eigen taak voor
Extra materialen (bijv. taalspelletjes) beschikbaar maken als back-up
Indien van toepassing: vervoer regelen naar externe locatie
Bedankje regelen voor workshopleider/gastspreker
Dag van uitvoering
Ruimte inrichten en benodigde apparatuur testen
Naamstickers klaarleggen voor alle deelnemers
Water, fris en versnapering klaarzetten
Eventuele break-out ruimtes inrichten
De benodigde prints, schrijfmaterialen en papier klaarleggen
Flap-over met agenda, post-its en check-in bord met smiley’s en dikke stiften klaarzetten
Kinderen opvangen bij entree bibliotheek
Uitvoering
Check tijdens de les op gezette tijden met elkaar: hoe staat het met de sfeer? En: draagt wat we doen al bij aan het beoogde resultaat?
Wat is er eventueel nog nodig? Moeten we versnellen, vertragen of iets bijstellen? Spreek van te voren af wie daar de regie op heeft.
Afsluiting
Alle materialen verzamelen, meenemen of weggooien en ruimtes weer opruimen.
Sluit af met een korte evaluatie en verzamel successen en verbeterpunten. Gebruik deze als input voor een volgende keer.
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Voorbereiding

Contact leggen met de contactpersoon van het theater om bezoek en lesinhoud te bespreken
Vervoer regelen naar het theater
Bedankje regelen voor de gastspreker

Klaarzetten

Bloom voorbeeld

Printen

Taxonomie Bloom
Tekstsnapper ‘Bloom voorbeeldvragen' voor ieder kind
Tekstsnapper ' Bloom vragen' voor ieder kind

Specifieke

doelen

les

. .

2

2

1

07
Weten

Wat een theater is
Hoe de techniek in een theater werkt
Wat er aan techniek bij een theatervoorstelling komt kijken (voor, tijdens en na een voorstelling)
Voelen

Ervaren hoe het is (als artiest) om op een podium en achter de coulissen te staan
Hoe je de sfeer (achter de schermen) kan veranderen tijdens de uitvoering
Hoe de akoestiek is in een theater
De grootsheid van voor het publiek zichtbare en onzichtbare ruimtes van het theater
Kunnen

Benoemen wat er allemaal komt kijken bij theatertechniek
Je goed gedragen als je te gast bent op een externe locatie
Vragen stellen om meer verdieping te krijgen over theatertechniek
Aantekeningen maken over de uitleg van theatertechniek voor volgende lessen
Doen

Op duidelijke wijze aantekeningen maken tijdens de rondleiding
Vragen stellen aan de gastdocent

Agenda

les

. .

2

2

1

08

Introductie
5 min

Ontvangst en kennismaking gastdocent, uitleg programma

Ik-onderdeel
35 min.

Rondleiding en uitleg door gastdocent

Wij-onderdeel
20 min.

Vragen stellen aan gastdocent

Jullie-onderdeel
15 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Zelf een aantal denkvragen oplossen waarom bepaalde dingen zijn gemaakt in theater

Aantekeningen verwerken

Afsluiting en check-out

Introductie

09
Doelen

Kinderen maken kennis met de gastdocent
Kinderen weten wat ze vandaag tijdens de les gaan doen

Voorbereiding

Afstemming programma met de gastdocent
Vervoer naar het theater

Uitvoering

De begeleider ontvangt de kinderen bij het theater
Check-in
Stel de volgende vraag: als je een artiest zou zijn, wie ben je dan? Laat iedereen even aan het woord.
De gastdocent checkt ook in en vertelt kort wat over zichzelf en zijn/haar functie in het theater
De begeleider vertelt het programma voor vandaag
De begeleider laat het model van Bloom zien en legt uit dat je verschillende vragen kunt stellen
De begeleider deelt het werkblad Bloom voorbeeldvragen uit

Ik

-

onderdeel

10
Doelen

Kinderen leren wat een theater is en waar het voor dient
Kinderen leren welke techniek er in theater is
Kinderen leren wat er technisch voor, tijdens en na een voorstelling achter de schermen
allemaal gebeurt
Kinderen ervaren hoe het is om als artiest op een podium te staan en hoe het achter de coulissen
voelt
Kinderen ervaren de grootsheid van de voor het publiek zichtbare en onzichtbare ruimtes

Voorbereiding

De gastdocent bereidt de rondleiding voor en in samenspraak met de
begeleider worden afspraken gemaakt over wie wat waar en wanneer
Zorgen voor schrijfmaterialen voor de kinderen om aantekeningen te maken

Uitvoering

De gastdocent geeft de kinderen een rondleiding door het theater en vertelt hen over de techniek die in het
theater wordt ingezet
Tussendoor schrijven de kinderen de vragen op die opkomen tijdens de presentatie en maken ze
aantekeningen over de uitleg van de theatertechniek die ze tijdens de volgende les gaan gebruiken

Wij

-

onderdeel

Doelen

Kinderen denken na over wat ze nog meer willen weten over techniek in het theater en
maken hierbij gebruik van de aantekeningen die ze hebben gemaakt
Kinderen leren verdiepende vragen te stellen aan de gastdocent op verschillende niveaus
volgens de taxonomie van Bloom
Kinderen breiden hun kennis over techniek in het theater uit

Voorbereiding

De taxonomie van Bloom
Leeg werkblad vragen Bloom

Uitvoering

Laat opnieuw de taxonomie van Bloom zien en leg nogmaals kort uit
Aan de hand hiervan gaan de kinderen de vragen die ze hebben bedacht tijdens de rondleiding
gebruiken en analyseren op de niveaus van Bloom (onthouden, begrijpen, toepassen, analyseren,
evalueren, creëren)
Deze vragen stellen ze vervolgens aan de gastdocent
Wanneer alle vragen zijn gesteld, beantwoordt de gastdocent de vragen van de kinderen
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Jullie

-

onderdeel

Doel

Kinderen leren zelf oplossingen te bedenken voor bepaalde denkvragen
rondom theatertechniek met behulp van de kennis die ze hebben opgedaan
Kinderen kunnen de opgedane kennis reproduceren

Voorbereiding

In overleg met de gastdocent zorgen voor een aantal denkvragen die aan de kinderen
worden voorgelegd

Uitvoering

De kinderen krijgen een aantal denkvragen over theatertechniek en waarom bepaalde dingen zo zijn gemaakt (bijv. waarom is
gekozen voor verlichting op bepaalde plaatsen?waarom zijn speakers gericht op de artiest?, waarom is het plafond zo hoog?,
waarom bevindt de orkestbak zich onder het podium?); deze gaan ze proberen te beantwoorden in groepjes of tweetallen, onder
begeleiding van de gastdocent.
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Jij

-

onderdeel

13
Doelen

Kinderen kunnen hun aantekeningen uitwerken tot een overzichtelijk geheel waar ze tijdens de
volgende les nog mee kunnen werken
Kinderen kunnen de opgedane kennis samenvatten en verwerken in schrift

Voorbereiding

Zorgen voor schrijfmaterialen

Uitvoering

De gastdocent bespreekt kort de denkvragen en vat de geleerde dingen samen
De kinderen verwerken dit ondertussen in hun aantekeningenboekje en ze verwerken hun eigen aantekeningen tot
een overzichtelijk geheel waar ze de volgende les mee aan de slag kunnen

Afsluiting

14
Doelen

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Voorbereiding

Bedankje voor de gastdocent regelen

Uitvoering

De gastdocent wordt bedankt voor zijn/haar inzet en door middel van een check-out wordt de middag afgesloten. Korte vooruitblik op de
volgende week, als de kinderen zelf aan de slag gaan met een stukje theatertechniek.
Check-out met emotie en gebaren
Ga tegenover elkaar staan (maak een rij)
Ga met je rug tegen elkaar staan
Bedenk welke emoties je hebt gevoeld deze middag
Probeer deze emotie met je gezicht uit te drukken en combineer het met een gebaar
Draai om en raad om beurten elkaars emotie
Praat er samen over
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.
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Voorbereiding

Presentatie voorbereiden over wat een Stop Motion film is

Klaarzetten

Presentatie over Stop Motion met hierin ook voorbeeldfilmpjes
Aantekeningen van de kinderen uit de vorige les over theatertechniek

Printen

Tekstsnappers ‘Tijdlijn en emoties 1&2’ en ‘Tijdlijn’

Specifieke

doelen

les

. .

2

2

2

17
Weten

Wat een stop-motion is
Uit welke onderdelen een storyboard bestaat
Wat er aan voorbereiding voor een stop-motion nodig is
Wat het verschil en de overeenkomst is tussen een stop-motion en een (teken)film
Voelen

Wat stop-motion speciaal maakt voor de beleving
Hoe het is om een eigen verhaal te bedenken
Hoeveel tijd je nodig hebt om een kort filmpje te maken waarin je toch een boodschap kunt
overbrengen
Kunnen

Terughalen van informatie uit de les bij het bezoek aan het theater
Het creëren van een setting waarin een verhaal zich afspeelt
Het gegeven thema koppelen aan het eigen verhaal
Doen

Het creëren van een storyboard in groepjes
Storyboard uit-tekenen aan de hand van de Tekstsnappers ‘Tijdlijn en emoties 1&2’ en ‘Tijdlijn’

Agenda

Introductie
5 min

les

. .

2

2

2

18
Welkom en check-in en korte terugblik

Ik-onderdeel
15 min.

Uitleg stop-motion en storyboard aan de hand van een presentatie

Wij-onderdeel
10 min.

Koppeling maken tussen stop-motion, theatertechniek en keuzethema's

Jullie-onderdeel
45 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Extra informatie opzoeken over het thema en dat vertalen naar een storyboard

Rolverdeling maken voor productie stop motion

Reflectie, check-out en afsluiting

Introductie

19
Doel

Voorbereiding

Kinderen halen de vorige week in het theater opgedane kennis terug

Uitvoering

De kinderen worden ontvangen en na de check-in blikt de begeleider samen met de kinderen terug op de les van vorige week: wat hebben
de kinderen onthouden?, wat heeft indruk gemaakt?
Check-in
Stel de volgende vraag: als je een figuur uit een tekenfilm zou zijn, wie ben je dan?
Laat iedereen even aan het woord

Ik

-

onderdeel

Doel

Kinderen weten wat een stop motion filmpje is
Kinderen weten wat een storyboard is en uit welke onderdelen dit bestaat
Kinderen weten welke voorbereidingen nodig zijn om een stop motion film te
maken
Kinderen weten de verschillen en overeenkomsten tussen een stop motion film en
een (teken)film
Kinderen kunnen voorbeelden van stop motion filmpjes benoemen
Kinderen voelen wat stop motion speciaal maakt voor de beleving

Voorbereiding

Presentatie over stop motion klaarzetten op tv-scherm/digibord

Uitvoering

De begeleider geeft een presentatie over stop motion film waarin wordt verteld wat stop motion is, wat het verschil is met een (teken)film
en hoe deze wordt gemaakt, geïllustreerd met (bekende) voorbeelden; ook legt de begeleider uit wat een storyboard is en uit welke
onderdelen dit bestaat.
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Wij

-

onderdeel

Doel

Kinderen zien het verband tussen stop motion en theatertechniek
Kinderen weten uit welke subthema's ze kunnen kiezen voor de stop motion
Kinderen kunnen de opgedane kennis tijdens de les over theatertechniek
inzetten en koppelen aan stop motion

Voorbereiding

De aantekeningen van de kinderen verzamelen
De keuzethema's bij de hand hebben in overleg met gastdocent voor de laatste les van
dit thema

Uitvoering

De begeleider deelt de aantekeningen uit die de kinderen tijdens de vorige les hebben gemaakt. Hij/zij bespreekt met de kinderen hoe je
theatertechniek (o.a. licht, geluid, decor) kunt koppelen aan stop motion.
De begeleider vertelt de kinderen dat ze in groepjes een eigen stop motion gaan maken aan de hand van een aantal subthema's die in de laatste les
(bezoek aan hogeschool) van dit thema terugkomen. Op deze manier wordt er een duidelijke koppeling gemaakt tussen theatertechniek, stop
motion en het bezoek aan een hogeschool. Denk bijvoorbeeld aan thema's als lancering, race en versnellen.

21

Jullie

-

onderdeel

22
Voorbereiding

Doel

Kinderen ervaren welke voorbereiding nodig is om een stop motion te maken
Kinderen kunnen informatie opzoeken rondom een techniek-thema met behulp van boeken of via
de iPad
Kinderen kunnen aan de hand van het gekozen thema een eigen verhaal bedenken
Kinderen kunnen een storyboard uit-tekenen aan de hand van de Tekstsnappers ‘Tijdlijn en
emoties 1&2’ en ‘Tijdlijn
Kinderen kunnen een setting creëren waarbinnen het verhaal zich afspeelt

Groepjes van 3 maken
Klaarzetten van boeken rondom de techniekthema's en iPads
Klaarleggen van de Tekstsnappers 'Tijdlijn en emoties' 1 & 2 en 'Tijdlijn'
Zorgen voor schrijfmateriaal

Uitvoering

Er worden groepjes gemaakt en de kinderen krijgen de keuze uit een paar subthema's die met techniek te
maken hebben (gekoppeld aan de laatste les)
Over dit thema gaan ze meer informatie opzoeken via boeken of de iPad. Zodra ze meer informatie hebben,
maken ze aan de hand van de Tekstsnappers een storyboard
Ze bedenken hiervoor een eigen verhaal waarin het gekozen techniek-thema een rol moet spelen
Ze denken na over de setting waarin het verhaal zich af gaat spelen en hoe het verhaal in een stop motion
weergegeven kan worden

Jij

-

onderdeel

Doel

Kinderen weten op welke manier ze hun storyboard gaan vertalen naar een stop motion
filmpje
Kinderen verdiepen zich in de rollen die nodig zijn om een stop-motion filmpje op te nemen
Kinderen weten in welke rol zij gaan bijdragen aan het opnemen van het stop-motion filmpje

Voorbereiding

Verschillende mogelijke rollen op papier

Uitvoering

De begeleider bespreekt samen met de kinderen kort welke taken er zijn met betrekking tot het opnemen van de stop motion: welke rollen kunnen de
kinderen op zich nemen en hoe kunnen zij deze rollen het beste verdelen? De kinderen verdelen vervolgens de rollen binnen hun groepje zodat zij
allemaal weten wat hun taak is tijdens het opnemen van de stop motion. Denk bij de rollen bijvoorbeeld aan: cameraman, degene die de setting steeds
verandert (voor het volgende beeld), persoon die het licht verzorgt
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Afsluiting

24
Doel

Kinderen denken na over wat ze allemaal hebben geleerd over stop motion, het techniek-thema en het creëren van een
storyboard
Kinderen weten wat ze tijdens de volgende les kunnen verwachten als ze de stop motion gaan opnemen
Kinderen verlaten de les met een positieve verwachting naar volgende week

Uitvoering

De begeleider blikt samen met de kinderen terug op de les: wat hebben ze geleerd over stop motion, het techniek-thema en het maken van een
storyboard?, hoe vonden ze het om zelf een verhaal te creëren?, hoe verliep de samenwerking en rolverdeling?,wat nemen ze mee naar volgende
week?
Hierna check-out en afsluiting van de les.
Check-out
De afsluiting is een check-out met de opdracht: teken je gevoel over deze middag op een post-it (bijv. door het tekenen van een smiley, een dier, soort
ijsje). Ook de begeleiders en de facilitator tekenen mee.
Laat de post-its op een flap plakken en sta met de groep rond de flap-over. Wie wil er iets delen in de groep over de tekening en over vanmiddag?
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Les

. .

2

2
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Voorbereiding

De app Stop Motion downloaden en op de iPads zetten
Weten hoe de app Stop Motion werkt
Gemaakte Storyboards bij de hand hebben
Zorgen voor decor- en knutselmaterialen, lampen, eventueel Green Screen en wellicht andere spullen die
nodig zouden kunnen zijn om de setting voor de filmpjes te creëren
Klaarzetten

IPads met hierop de app Stop Motion
Storyboards van de groepjes
Alle materialen die nodig zijn om de filmpjes op te kunnen nemen

Printen

Specifieke

doelen

les

. .

2

2

3

27
Weten

Welke materialen je nodig hebt om een stop motion te maken
Welke rol iedereen heeft in het opnameproces
Wat je moet voorbereiden voordat je de stop motion op kunt nemen
Dat er bij opname maar hele kleine stapjes moeten worden opgenomen
Hoe de app Stop Motion werkt
Dat er goed moet worden nagedacht over de camerapositie kikkerperspectief, vogelperspectief, neutraal perspectief en belichting bij
de verschillende stappen
Voelen

Hoe het is om een eigen stop motion te creëren
Hoe lang het duurt om het daadwerkelijke filmpje te maken
Wat een minimale verschuiving van setting teweegbrengt
Je kunnen verplaatsen in de spelers van de stop-motion en hoe zich dat vertaalt in beweging
Welk effect je bereikt bij een wijziging van het perspectief
Kunnen

De app Stop Motion bedienen
Samenwerken vanuit je rol
Je storyboard vertalen naar een stop-motion (van 2D naar 3D)
Doen

De setting creëren waarin de stop-motion wordt opgenomen
De attributen verzamelen
Experimenteren met opnames, verlichting en perspectief
Een stop-motion maken aan de hand van het storyboard
Eventueel geluid toevoegen aan de stop-motion

Agenda

les

. .

2

2

3

28
Introductie
10 min

Welkom en check-in en terugblik op vorige week

Ik-onderdeel
5 min.

Demonstreren hoe kinderen de stop motion op kunnen nemen via de app

Wij-onderdeel
30 min.

Storyboard verfijnen en setting creëren, eerste proefopname

Jullie-onderdeel
25 min.

Jij-onderdeel
15 min.
Afsluiting
5 min.

Opnemen stop motion

Presenteren van de stop motion en elkaar feedback geven

Afsluiting en check-out

Introductie

29
Doelen

Voorbereiding

Kinderen activeren de vorige week geleerde informatie over stop motion en storyboard
Kinderen weten weer welke rol zij tijdens de opname van de stop motion hebben en wat dit
voor de taakverdeling inhoudt

Uitvoering

De begeleider blikt na ontvangst en check-in terug op de vorige les: hoe zit het ook alweer met stop motion?, hoe zijn de groepjes met het storyboard aan
de slag gegaan?, welke rollen zijn er ook alweer voor het opnemen en wie heeft daarin welke taak gekregen?, wat moet er nog gebeuren voordat er
begonnen kan worden met opnemen?, hoe ver zijn de groepjes met hun Storyboard?
Check-in
Stel de volgende vraag: als je een later groot bent, wat ben jij dan? Laat iedereen even aan het woord.

Ik

-

onderdeel

30
Doel

Kinderen weten hoe ze een stop-motion filmpje op moeten nemen
met behulp van de app Stop Motion.

Voorbereiding

IPads met hierop de app Stop Motion klaarleggen
De begeleider weet hoe deze app werkt en kan dit uitleggen en demonstreren aan de groep met
behulp van de iPad

Uitvoering

De begeleider legt uit en demonstreert hoe de app Stop Motion werkt. Het is handig de iPad te koppelen aan het grote
scherm, zodat de kinderen allemaal tegelijkertijd mee kunnen kijken. De kinderen leren welke functies de app heeft en
welke mogelijkheden er allemaal zijn om een filmpje op te nemen.

Wij

-

onderdeel

Doelen

Kinderen ervaren welke voorbereidingen er nodig zijn voordat je met het opnemen van een stop
motion filmpje kunt beginnen
Kinderen leren een setting te creëren voor het opnemen van hun filmpje die bij hun verhaal past
Kinderen verzamelen attributen die bij hun verhaal passen
Kinderen ervaren hoe het is om een opname van hun verhaal te maken
Kinderen zien wat hun rol bijdraagt aan de totstandkoming van het filmpje
Kinderen kunnen samenwerken om het verhaal goed in de beeld te brengen
Kinderen leren experimenteren met licht, geluid, perspectief en opnames
Kinderen ervaren hoe ze met de app Stop Motion kunnen werken
Kinderen leren hun storyboard (2D) vertalen naar stop-motion (3D)

Voorbereiding

31

Zorgen dat attributen, materialen, verlichting en materialen voor het decor
klaarliggen, zodat kinderen kunnen pakken wat ze nodig hebben
Storyboards klaarleggen

Uitvoering

De begeleider deelt de Storyboards uit aan de groepjes en de kinderen krijgen nog de kans om dingen aan te passen of te verfijnen.
Hierna gaan ze attributen verzamelen en een setting creëren voor hun opname. Ze experimenteren met de app, licht, geluid,
perspectief, materialen en opnames. Ze kijken of de rolverdeling goed werkt en bespreken nogmaals of de taken goed verdeeld zijn.
Om de rollen voor de kinderen duidelijk te maken, kunnen er ook badges gemaakt worden met de naam en functie van iedere rol. Er
worden ook enkele proefopnames gemaakt.

Jullie

-

onderdeel

Doelen

De kinderen ervaren hoe het is om een stop motion op te nemen aan de hand van hun storyboard.
De kinderen zien hoe hun storyboard tot leven wordt gewekt in een filmpje (van 2D naar 3D)
De kinderen ervaren hoeveel handelingen er nodig zijn om een klein stukje film op te nemen
De kinderen ervaren hoe het is om het perspectief te beïnvloeden met camerapositie en belichting
De kinderen ontdekken hoe ze geluid moeten toevoegen aan hun filmpje
De kinderen kunnen samen samenwerken vanuit hun eigen rol
De kinderen weten hoe de app stop motion app werkt en wat hiermee allemaal mogelijk is
De kinderen ervaren dat er bij opname maar hele kleine stapjes opgenomen moeten worden
De kinderen leren dat er goed nagedacht moet worden over de camerapositie (kikkerperspectief,
vogelperspectief, neutraal perspectief) en belichting bij de verschillende stappen

Voorbereiding

Zorgen dat alle kinderen klaar zijn voor het opnemen van de stop motion

https://vinkacademy.nl/fotografietips/kikkerperspectief-vogelperspectief/

Uitvoering

De kinderen gaan nu hun echte stop motion filmpje opnemen. Hierbij houden ze zich aan de rolverdeling. Ze werken samen en
geven elkaar aanwijzingen. Ze checken regelmatig of het filmpje naar wens wordt opgenomen. Eventueel kan er nog geluid
worden toegevoegd. De begeleider loopt rond en ondersteunt waar nodig. De filmpjes worden opgeslagen zodat ze later gedeeld
kunnen worden.

32

Jij

-

onderdeel

33
Doelen

Kinderen presenteren de gemaakte stop motion filmpjes aan elkaar
Kinderen zien dat er onderlinge verschillen zijn in de filmpjes
Kinderen leren feedback te geven op andere filmpjes
Kinderen leren feedback te ontvangen over hun eigen filmpje

Voorbereiding

Alle filmpjes zijn opgeslagen en kunnen worden gedeeld

Uitvoering

De groepjes presenteren hun gemaakte stop motion aan elkaar. Ze geven elkaar feedback over de filmpjes.
Denk aan dit soort vragen: wat was goed en wat zijn nog tips?, kon je het verhaal herkennen?, zag je om welk techniek-thema het ging?, hoe was
het camerawerk, de belichting en het decor?, hoe waren de stappen gefilmd?, welk perspectief werd gebruikt en welk effect had het op je?
Heeft het eventueel gebruikte geluid toegevoegde waarde?, heeft het groepje zich aan het storyboard gehouden? De begeleider begeleidt dit
proces

Afsluiting

34
Doel

Voorbereiding

Les afsluiten met positieve energie
Vooruitblik naar volgende week

Uitvoering

De les wordt afgesloten met een korte vooruitblik naar de volgende week waarbij het gefilmde techniek-thema terug zal komen. Deze koppeling
wordt gemaakt. Ook wordt verteld dat er een externe locatie wordt bezocht. Na de check-out gaan de kinderen naar huis.
De check-out vraag: wat ga ik volgende keer anders doen?
Stel de vraag en laat iedereen even nadenken en de vraag beantwoorden.
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Les

. .
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Checklist

voor

les

2

. .
2

4

Voorbereiding

Bezoek aan de Hogeschool regelen en afspraken maken met de contactpersoon over het bezoek
Zorgen voor vervoer naar de Hogeschool
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Specifieke

doelen

les

. .

2

2

4
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Weten

Wat je leert op de afdeling Techniek van een Hogeschool
Verdieping over de thema's uit de Stop Motion
Hoe beweging en versnelling tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen
Hoe je aan de hand van een voorbeeld stapsgewijs een constructie maakt
Dat techniek overal achter, op en in zit
Voelen

Hoe het is om zelf iets in elkaar te zetten
Hoe het is om op een Hogeschool rond te lopen
Dat je door trial and error tot een goed resultaat kunt komen en wat dat met je doet
Wat het wedstrijdelement met je doet
Kunnen

Analyseren hoe de constructie in elkaar zit
Samenwerken om een constructie in elkaar te zetten
Stapsgewijs een constructie bouwen
De relatie leggen met de thema's van de Stop Motion
Nadenken over hoe het hoogste resultaat bereikt kan worden met de constructie
Doen

Een technische constructie bouwen
Testen en aanpassen van de constructie om tot een beter resultaat te komen
Verklaren waarom een constructie goed is of niet

Agenda

les

. .

2

2

4
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Introductie
5min

Welkom, check-in, uitleg programma

Ik-onderdeel
20 min.

Rondleiding Hogeschool, afdeling Techniek, presentatie constructie die nagemaakt moet worden en doel

Wij-onderdeel
10 min.

In groepjes aan de slag met het analyseren van een constructie

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5min.

Verzamelen van onderdelen en bouwen constructie

Wedstrijd en tevens verklaring winnaar

Afsluiting blok en check-out

Introductie

39
Doelen

Kinderen zijn op de hoogte van het programma en weten wat ze tijdens de les gaan doen
Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens de les
Kinderen weten waar ze op bezoek zijn en wat dit met techniek te maken heeft

Voorbereiding

Afspraken maken met de gastdocent over de uitleg en het programma

Uitvoering

De begeleider heet de kinderen welkom bij de Hogeschool en vertelt waar ze zich bevinden en wat dit met techniek te maken heeft. De gastdocent
wordt voorgesteld en het programma voor vandaag wordt uitgelegd.
Check-in
Stel een vraag: waar ben jij nieuwsgierig naar (in relatie met deze middag)?
Laat de kinderen even nadenken en vraag een aantal reacties
De gastdocent en begeleider geven zelf ook aan waar ze nieuwsgierig naar zijn

Ik

-

onderdeel

Voorbereiding

Doelen

Kinderen weten wat je kunt leren op de afdeling Techniek van een Hogeschool
Kinderen zien dat er voor heel veel dingen techniek wordt gebruikt
Kinderen ervaren hoe het is om op een Hogeschool rond te lopen
Kinderen krijgen nog meer verdieping over de thema's uit de Stop Motion
Kinderen zien dat een constructie uit verschillende onderdelen bestaat die in elkaar gezet
moeten worden
Kinderen zien dat alle onderdelen nodig zijn om de constructie te kunnen monteren
Kinderen weten wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot het namaken van de
constructie
Kinderen zien hoe beweging en versnelling tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt
uitoefenen
Kinderen leggen de relatie met de thema's uit de Stop Motion

Afstemmen met de gastdocent hoe de rondleiding door de afdeling Techniek
van de Hogeschool eruit ziet en welke afspraken er gelden
Afstemmen met de gastdocent welke constructie wordt gemaakt en wat het
doel is van deze constructie

Uitvoering

De gastdocent verzorgt een rondleiding op de afdeling Techniek van de Hogeschool. Hij/zij vertelt wat er allemaal op de school gebeurt op het
gebied van techniek en wat de studenten er allemaal leren en uitvoeren.
De kinderen zien ook verschillende technische apparatuur en er wordt globaal uitgelegd hoe deze apparaten werken. Hierna wordt de na te maken
constructie getoond en uitgelegd hoe deze werkt. De koppeling wordt gelegd tussen het thema uit de Stop Motion en de constructie. Het doel van de
constructie wordt besproken en de kinderen krijgen uitleg over hoe ze deze constructie na kunnen gaan maken.
Bij Fontys Hogescholen Venlo is er bijvoorbeeld een ‘muizenvallenracer’ nagebouwd. Dit zijn een soort autootjes die door de kracht van het
dichtslaan van een muizenval aangedreven worden. De onderdelen van de muizenvallenracer zijn uitgesneden met de lasercutter, waardoor het
thema techniek uit de basismodule extra diepgang krijgt.
Bij de muizenvallenracer komen thema's als lancering, race, kracht en versnelling terug.
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Wij

-

onderdeel

Voorbereiding

Doelen

Kinderen kunnen analyseren hoe de constructie in elkaar zit
Kinderen denken na over hoe het hoogste resultaat bereikt kan worden met de
constructie
Kinderen overleggen met elkaar hoe ze te werk willen gaan

Groepjes maken

Uitvoering

De kinderen worden in groepjes van 3 verdeeld en gaan aan de slag met het analyseren van de constructie: hoe zit deze in elkaar?,
welke onderdelen zitten erin?, hoe is de constructie opgebouwd?, hoe zou je de constructie op kunnen bouwen? De begeleider en
gastdocent begeleiden dit proces.
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Jullie

-

onderdeel

Voorbereiding

Doelen

Kinderen kunnen de juiste onderdelen voor de constructie verzamelen
Kinderen weten hoe je stapsgewijs aan de hand van een voorbeeld een constructie maakt
Kinderen voelen hoe het is om zelf iets in elkaar te zetten
Kinderen ervaren dat je door trial and error tot een goed resultaat kunt komen en wat dat met je doet
Kinderen leren samenwerken om een constructie in elkaar te zetten
Kinderen leren stapsgewijs een technische constructie na te bouwen
Kinderen leren de constructie te testen en aan te passen om tot een beter resultaat te komen

Materialen klaarleggen die de kinderen nodig hebben om de constructie
in elkaar te zetten
Zorgen voor genoeg ruimte om de constructie te maken

Uitvoering

De kinderen gaan in groepjes aan de slag met het verzamelen van de materialen die ze nodig denken te hebben om de constructie in elkaar te zetten.
Ze maken de constructie samen na. Hierbij moeten ze goed kijken en overleggen met elkaar. Ze zullen soms dingen moeten proberen, opbouwen en
dan weer afbreken om tot een goed resultaat te komen. De begeleider en gastdocent begeleiden de groepjes hierin.
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Jij

-

onderdeel

43

Doelen

Voorbereiding

De kinderen ervaren wat het wedstrijdelement met je doet
De kinderen ervaren hoe het voelt om een zelfgemaakte constructie in actie te zien
De kinderen kunnen verklaren wat de constructie beter maakt of waarom iets juist niet
werkt

Zorgen voor genoeg ruimte om te constructies te testen

Uitvoering

De kinderen gaan nu hun constructies tegen elkaar laten strijden in een wedstrijd. De snelste constructie wint.
De begeleider en gastdocent bespreken met de kinderen waarom dingen wel of juist niet werken en waarom de ene constructie sneller is dan de andere.

Afsluiting

44
Doelen

Voorbereiding

Kinderen sluiten het blok met een positief gevoel af
Kinderen hebben een duidelijk beeld van de samenhang tussen de lessen die ze tijdens dit blok gevolgd hebben

Bedankje gastdocent

Uitvoering

Uitvoering
De begeleider bedankt de gastdocent en sluit samen met de kinderen het blok af door middel van een korte terugblik op de
lessen.
Check-out
Zijn de vragen (van de check-in) aan bod gekomen? Is hun nieuwsgierigheid bevredigd of zijn er nieuwe vragen bij ze
opgekomen?
Geef iedereen kort de beurt.
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Colofon
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