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Thema
Cultuur
Verdieping
Aandachtspunten voor de facilitator

OVERZICHT

Algemene checklist voor elke
bijeenkomst
Les 2.4.1
Les 2.4.2
Les 2.4.3
Les 2.4.4
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GASTDOCENTEN
Les

Gids
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rondleiding

Les

geeft
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museum

Les

/

stad

Profiel
heeft kennis van en ervaring met de kunstwereld
kent de belevingswereld van kinderen in de leeftijdscategorie 10 - 14 jaar
heeft ervaring met het begeleiden van kinderen
kan geanimeerd over kunst vertellen

Kunstdocent

/

4

. .
2

3

creatief

persoon

Profiel
heeft kennis van en ervaring ervaring heeft met het begeleiden van
kinderen tijdens het maken van kunstwerken
kent de belevingswereld van kinderen in de leeftijdscategorie 10 - 14
jaar
heeft ervaring met het begeleiden van kinderen

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
Stilteruimte regelen met goede akoestiek voor opname songteksten
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
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 opnemen met museum om bezoek en afspraken lesinhoud vast te leggen
Eventueel vervoer naar museum regelen
Voorbereidingen treffen voor de les in overleg met de contactpersoon van het museum

Klaarzetten

Schetsmateriaal: (kleur)potloden, gummen en blaadjes

Printen

Foto's kunstvoorwerpen die de kinderen moeten schetsen
Tekstsnapper “Overeenkomsten en verschillen” of werkboekjes meenemen

Specifieke

doelen

les

. .

2

4

1

Weten

Wat het doel is van een museum
Welke kunstvormen er zijn
Dat een kunstwerk vaak een diepere betekenis heeft
Dat kunstwerken gemaakt worden door kunstenaars
Dat als je goed kijkt er op een heleboel plekken kunst te vinden is in een stad
Voelen

Het eerste gevoel dat bij je opkomt als je naar een kunstwerk kijkt en of dat gevoel verandert als je er op een andere
manier naar kijkt of wanneer iemand je iets uitlegt over het kunstwerk
Dat een kunstwerk bij iedereen verschillende gevoelens kan oproepen
Je inleven/een beeld vormen aan de hand van de beschrijving van een ander
Kunnen

Een kunstwerk concreet omschrijven aan de hand van een afbeelding, zodat een ander dit kan schetsen
Vanuit de beschrijving van een ander een schets maken van een kunstwerk
Beschrijven welk gevoel een kunstwerk bij je oproept en waarom
Overeenkomsten en verschillen beschrijven wanneer de schets naast de afbeelding wordt gelegd

Doen

Een kunstwerk schetsen aan de hand van een beschrijving
Een kunstwerk beschrijven voor een ander
Resultaat van een schets vergelijken met de afbeelding
Verschillende soorten kunstwerken bekijken

07

Agenda

Introductie
5 min

les

4

.

1
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Welkom, check-in, welkom, check in, introductie laatste thema verdiepingsmodule

Ik-onderdeel
20 min.

Voorstellen gastspreker, korte presentatie over museum, lesdoelen bespreken en voordoen hoe je
een kunstwerk beschrijft

Wij-onderdeel
10 min.

Met gastdocent beschrijven van kunstvoorwerpen

Jullie-onderdeel
40 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Schetsen en beschrijven van kunst

Nabespreking en vergelijken overeenkomsten en verschillen tussen de foto en de tekening

Afsluiting , vooruitblik en check-out

Introductie

09
Doelen

Voorbereiding

Kinderen weten dat ze beginnen aan de laatste module van PLEK 3
Kinderen zijn op de hoogte van de afspraken die gelden tijdens de les in het
museum

Uitvoering

De docent heet de kinderen welkom in het museum en vertelt dat we gaan starten aan de laatste module
van PLEK 3
De afspraken die tijdens de les in het museum gelden, worden kort besproken
Bespreek kort het doel en het programma voor vandaag en blik vooruit op het nieuwe thema Cultuur

Check in met de zin: als er een schilderij van mij wordt gemaakt dan wil ik het liefste afgebeeld worden als
of met…
Iedereen staat in de kring
De begeleider checkt eerst zelf in en geeft een voorbeeld
De gastspreker checkt in
Geef ieder kind de beurt tot je de cirkel rond bent

Als er een schilderij van mij gemaakt
wordt dan wil ik het liefste afgebeeld
worden als of met........

Ik

-

onderdeel
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Voorbereiding

Doelen

De kinderen maken kennis met de gastdocent
De kinderen weten wat er van hen wordt verwacht tijdens de les
De kinderen weten wat het doel is van een museum (of dit specifieke museum)
De kinderen weten wat voor soorten kunst er allemaal zijn
De kinderen weten dat kunstwerken worden gemaakt door kunstenaars
De kinderen weten dat een kunstwerk vaak een diepere betekenis heeft

Uitvoering

De gastdocent stelt zich voor, bespreekt de lesdoelen van vandaag en geeft een korte
presentatie over het museum
De gastdocent noemt in zijn presentatie ook een aantal kunstwerken als voorbeeld en
vertelt erbij wat de betekenis is van ieder kunstwerk en wat de kunstenaar ermee heeft
bedoeld
De gastdocent vertelt dat de kinderen kunstwerken gaan beschrijven aan elkaar.
Hij/zij doet voor hoe dit moet. Denk bijvoorbeeld bij de beschrijving aan de grootte van
(onderdelen van) het kunstwerk, de vormen, de kleuren, enzovoort

Afhankelijk van de afspraken die met de gastdocent zijn gemaakt

Wij

-

onderdeel

Doelen

De kinderen ervaren welke gevoelens een kunstwerk bij hen oproept en dat
dit onderling kan verschillen
De kinderen zien dat er heel veel verschillende soorten kunstwerken zijn
De kinderen leren een kunstwerk te beschrijven
De kinderen kunnen beschrijven welk gevoel een kunstwerk bij hen
oproept en waarom

Voorbereiding

I.o.m. gastdocent zorgen voor voldoende (afbeeldingen van)
kunstwerken om te beschrijven

Uitvoering

De gastdocent laat een aantal afbeeldingen zien en oefent samen met de kinderen hoe ze de kunstwerken kunnen
beschrijven; denk bijvoorbeeld aan de grootte van het kunstwerk en de verschillende onderdelen, de positie, de vormen en
de kleuren.
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Jullie

-

onderdeel
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Doelen

De kinderen leren een kunstwerk te schetsen aan de hand van een
beschrijving van een ander
De kinderen leren een kunstwerk beschrijven voor een ander
De kinderen kunnen zich inleven of zich een beeld vormen van een
kunstwerk aan de hand van de beschrijving van een ander

Voorbereiding

I.o.m. gastdocent zorgen voor voldoende (afbeeldingen van)
kunstwerken om te beschrijven

Uitvoering

Er worden duo's gevormd en de kinderen gaan aan de slag met het beschrijven en schetsen van kunstwerken
Het ene kind beschrijft en het andere kind schetst; als ze klaar zijn wordt er gewisseld van rol
Zet de kinderen tegenover elkaar en plaats een schot tussen de kinderen, zodat de leerlingen niet bij elkaar kunnen kijken
De gastdocent loopt rond en begeleidt waar nodig

Jij

-

onderdeel
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Doelen

Voorbereiding

De kinderen kunnen het resultaat van de schets vergelijken met de afbeelding van het
kunstwerk
De kinderen ervaren dat de eerste emotie die ze krijgen bij het kijken naar een
kunstwerk kan veranderen als ze er op een andere manier naar kijken of meer
achtergrondinformatie hebben
De kinderen kunnen overeenkomsten en verschillen beschrijven wanneer de schets
naast de afbeelding wordt gelegd
De kinderen kunnen benoemen hoe ze dit proces hebben ervaren

Tekstsnapper ''Overeenkomsten en verschillen'' klaarleggen

Uitvoering

De gastdocent legt de afbeeldingen en schetsen naast elkaar en kijkt samen met de kinderen naar
overeenkomsten en verschillen
Hij/zij bespreekt met de kinderen hoe ze de opdracht hebben ervaren en of hun kijk op bepaalde kunstwerken
nog veranderd is door dit proces

Afsluiting

14
Doelen

Voorbereiding

De kinderen sluiten af met positieve energie
De kinderen weten wat er volgende week op het programma staat

Eventueel een bedankje voor de gastdocent van het museum klaarleggen

Uitvoering

Uitvoering
De docent bedankt de gastdocent van het museum voor zijn/haar bijdrage aan de les en blikt kort vooruit op de volgende les
Check-out en afsluiting
Check out: Loved, learned en lacked
Hang drie post-its naast elkaar met de drie woorden loved, learned en lacked; leg de woorden
kort uit
Vraag de kinderen en de gastspreker om terug te kijken op de middag door mondeling input te
geven op de drie vakken
Loved = Wat vond je geweldig?
Learned = Wat heb je geleerd?
Lacked = Wat heb je gemist?
Loved?

Learned?

Lacked?
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Voorbereiding

I.o.m. de gastdocent ervoor zorgen dat de gemaakte schetsen van de kunstwerken in een routekaart worden
verwerkt
I.o.m. de gastdocent een kunst-route samenstellen door de stad; het startpunt is het museum of de plek waar de
kinderen altijd samen komen
I.o.m. de gastdocent zorgen voor interactieve opdrachten/spelletjes die bij de kunstwerken kunnen worden
gedaan
Eventueel vervoer naar het museum regelen

Klaarzetten

Materialen die nodig zijn om de opdrachten en spelletjes uit te voeren

Printen

Routekaart met kunstwerken
Beschrijving van opdrachten en spelletjes

Specifieke

doelen

les

. .

2

4

2
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Weten

Dat de kunstwerken uit de eerste les ook te zien zijn in de stad
Wie de kunstenaar is van de kunstwerken
Wat de (mogelijke) betekenis is van de kunstwerken en wat de kunstenaar ermee wil zeggen
Hoe ze de route aan de hand van een kaart kunnen lopen
Voelen

Wat het verschil is tussen de afbeelding op papier (2D) en het kunstwerk in het echt (3D) en wat
het met je doet: verandert je perceptie?
Wat de grootte en het materiaal van een kunstwerk doen met je beleving
Hoe een ogenschijnlijk eenvoudig beeld toch complex kan zijn om te bedenken en na te maken

Kunnen

Een route lopen aan de hand van een kaart
Beschrijven van het verschil tussen de tekening en de werkelijkheid
Analyseren van de kunstwerken aan de hand van verschillende opdrachten

Doen

Het namaken van de kunstwerken op verschillende manieren
Het volgen van een route aan de hand van een kaart
Beschrijven van de verschillen tussen de kunstwerken in 2D en 3D

Agenda

les

. .

2

4

2
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Introductie
5 min

Welkom en check-in, korte terugblik op vorige week

Ik-onderdeel
10 min.

Introductie kaart met tekeningen kunstwerken

Wij-onderdeel
10 min.
Jullie-onderdeel
50 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Kaart samen bestuderen, plan maken voor de route

Route lopen, uitvoeren interactieve opdrachten en spelletjes bij de geselecteerde kunstwerken

Geschikte plek bedenken voor het nog nieuw te maken eigen kunstwerk

Afsluiting en check-out

Introductie

19
Doelen

Voorbereiding

Voorkennis kinderen activeren door middel van korte
terugblik op de vorige les

Uitvoering

De docent heet de kinderen welkom en blikt kort met hen terug op de vorige les door de check-in.
Check in met de zin: het kunstwerk dat het beste is bijgebleven is.......
Iedereen staat in de kring
De begeleider checkt eerst zelf in en geeft een voorbeeld
De gastspreker checkt in
Geef ieder kind de beurt tot je de cirkel rond bent

Ik

-

onderdeel

20
Doelen

De kinderen weten dat de kunstwerken uit de eerste les ook in de stad staan
De kinderen ervaren dat de schetsen die zij vorige week hebben gemaakt, zijn
ingezet om een routekaart te ontwerpen

Uitvoering

De gastdocent vertelt dat de kunstwerken die de kinderen vorige week hebben
geschetst in de stad te vinden zijn
De gastdocent introduceert de routekaart met de tekeningen van kunstwerken en
bespreekt deze met de kinderen: welke kunstwerken staan erop?, hoe is het om de
tekeningen op de kaart terug te zien?

Voorbereiding

Zorgen voor de routekaart met kunstwerken

Wij

-

onderdeel

21
Doelen

De kinderen leren hoe ze een kaart kunnen lezen
De kinderen zien op welke plekken de kunstwerken zich
bevinden
De kinderen kunnen een plan opstellen van de meest
logische route aan de hand van de kaart

Voorbereiding

Pen en papier klaarleggen om aantekeningen te maken

Uitvoering

De docent bespreekt samen met de kinderen hoe ze de kaart kunnen lezen, waar de kunstwerken te vinden zijn en wat
dan de meest logische route is om te lopen
Ze stellen samen een route op die ze gaan volgen aan de hand van de kaart

Jullie

-

onderdeel

Doelen

De kinderen leren hoe ze aan de hand van de kaart een route kunnen lopen
De kinderen leren wie de maker is van de kunstwerken en wat de betekenis achter de kunstwerken is
De kinderen ervaren het verschil tussen het kunstwerk op de kaart (2D) en het kunstwerk in het echt (3D)
De kinderen ervaren wat de grootte en het materiaal van een kunstwerk doen met je beleving
De kinderen ervaren door middel van opdrachten hoe een ogenschijnlijk eenvoudig beeld toch complex kan zijn om te
bedenken en om na te maken
De kinderen kunnen het verschil beschrijven tussen de tekening en de werkelijkheid
De kinderen kunnen de kunstwerken analyseren aan de hand van verschillende opdrachten/spelletjes
De kinderen kunnen aan de hand van opdrachten de kunstwerken op verschillende manieren namaken
De kinderen kunnen de verschillen beschrijven tussen kunstwerken in 2D en 3D

Voorbereiding

De route is vastgesteld en de kaart ligt
klaar

Uitvoering

De kinderen gaan aan de hand van de kaart en onder begeleiding van de docent de route lopen door de stad
De kunstwerken worden bezocht en bij elk kunstwerk geeft de docent achtergrondinformatie en doen de kinderen een opdracht/spelletje;
denk hierbij bijvoorbeeld aan het namaken van een ogenschijnlijk eenvoudig kunstwerk met aluminiumfolie
Bij het namaken ontdekken de kinderen dat het toch niet zo eenvoudig is als het lijkt
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Jij

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen denken na over wie ze zijn en wat bij hen past.
De kinderen ervaren dat de ene plek beter bij hun persoonlijkheid past dan de andere
De kinderen denken na over het creëren van een kunstwerk dat bij hen past en dat
passend is voor de gekozen plek
De kinderen denken na over de plek die zij in de maatschappij willen innemen en wat hun
toekomstbeeld hierbij is

Telefoon met camera of fototoestel bij de hand hebben

Uitvoering

De docent vertelt de kinderen dat zij tijdens de volgende les zelf een kunstwerk gaan creëren dat bij hen past en dat iets zegt over
wie zij zelf zijn en waar en hoe zij zichzelf in de toekomst zien
De docent maakt de verbinding naar de kunstwerken die tijdens de route zijn bezocht en vertelt dat de kinderen een plek mogen
uitkiezen die bij hen past en waar zij dit kunstwerk zouden willen zien staan: wat zegt die plek over hen?
De kinderen denken hierover na en als ze een plek hebben gevonden, wordt er een foto van het kind gemaakt op die plek
Kinderen die geen plek kunnen bedenken of waarbij de plek ver buiten de route ligt, wordt gevraagd om de komende week een foto
te maken van zichzelf op de gekozen plek en deze door te sturen, zodat we hier tijdens de komende les mee aan de slag kunnen
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Afsluiting

24
Doelen

De kinderen verlaten de les met positieve energie

Voorbereiding

De docent zorgt ervoor dat hij weer op tijd terug is op de locatie

Uitvoering

Check-out: heb jij een tip voor mij?
Geef instructie: bedenk wat deze middag je heeft opgeleverd
De kinderen lopen rond
Op het teken (fluit, bel) spreken ze iemand aan en de eerste persoon vertelt de opbrengst en vraagt: “Heb jij een tip
voor mij?”
Na de tip zegt men ‘dankjewel’ en dan is de ander aan de beurt (1 minuut per persoon)
Laat dit doorgaan totdat iedereen een paar tips heeft gekregen
De ruimte wordt opgeruimd (eventueel met de kinderen) en iedereen neemt afscheid van elkaar.

Les

. .

2

4

3
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Checklist
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Voorbereiding

Contact opnemen met een kunstdocent/creatieve persoon die ervaring heeft met het
begeleiden van kinderen tijdens het maken van kunstwerken
De docent bereidt zijn persoonlijke verhaal voor over waarom hij op deze plek staat

Klaarzetten

I.o.m. de kunstdocent: voldoende materialen om een kunstwerk te maken
Schrijfmaterialen om aantekeningen te maken en ideeën op te schrijven

Specifieke

doelen

les

. .

2

4

3
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Weten

Hoe je verbinding kunt maken tussen een eigen kunstwerk en een plek (waar je in de toekomst heen wil), tussen een kunstwerk en
jezelf
Wie jij zelf bent, wat jou kenmerkt en hoe je dit kunt vertalen in een kunstwerk
Welke plek bij jou past en waarom
Wie je bent, wie of wat je later wilt worden en welke plek je wilt innemen in de maatschappij
Voelen

Wie je bent en hoe je jezelf hebt leren kennen na alle lessen van PLEK 3
Op welke plek tijdens de lessen van PLEK 3 je je goed hebt gevoeld
Welke toevoeging jij kunt zijn voor de maatschappij en welke plek hierin bij jou past

Kunnen

Je reflectie op jezelf vertalen in een kunstwerk
Gedachten over jezelf en je toekomstige plek in de maatschappij omzetten naar een kunstwerk
Betekenis verlenen aan jouw kunstwerk
Doen

Het ontwerpen en bouwen van jouw kunstwerk gebaseerd op wie je bent, wat je later wilt worden en welke plek je
in wilt nemen in de maatschappij
Reflecteren op jezelf in PLEK 3
Presenteren van het kunstwerk

Agenda

les

. .

2

4

3
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Introductie
5 min

Welkom, introductie gastdocent en check-in

Ik-onderdeel
10 min.

Persoonlijk verhaal door docent over waarom hij/zij op deze plek staat

Wij-onderdeel
15 min.
Jullie-onderdeel
45 min.

Jij-onderdeel
10 min.
Afsluiting
5 min.

Terugblik a.d.h.v. foto's, kiezen van kinderen wat hun plek is

Gastdocent begeleidt kinderen bij het maken van eigen kunstwerk

Presenteren van kunstwerk

Afsluiting en check-out

Introductie

29
Doelen

De kinderen maken kennis met de gastdocent
De kinderen weten wat het doel is van de les

Voorbereiding

Gastdocent uitnodigen en afspraken maken over de inhoud van de les

Uitvoering

De kinderen worden welkom geheten
De gastdocent wordt voorgesteld en deze vertelt wat het doel is van de les en hoe de les eruit gaat
zien
Check-in: gevoelens tijdlijn
Sta bij de flap en roep de kinderen die binnenkomen er meteen bij
Leg de betekenis van de smiley’s kort uit: 1e smiley (ik vind het heel spannend), 2e smiley (ik weet
niet zo goed wat ik voel) en de 3e smiley ( ik heb er veel vertrouwen in)
Iedereen zet een kruisje bij zijn/haar gevoel over deze les
Check zelf ook in en beschrijf kort jouw gevoel
Vraag of iemand zijn gevoel over deze les wil toelichten

Terugblik op vorige week en doorspreken programma van vandaag

Ik

-

onderdeel

Doelen

De kinderen weten aan de hand van het voorbeeld van de docent wat er van hen
wordt verwacht bij het reflecteren en nadenken over zichzelf
De kinderen krijgen een beeld van de manier waarop zij over zichzelf kunnen
nadenken
De kinderen krijgen een beeld van hun toekomstplannen en wat een plek en een
kunstwerk over hen kunnen zeggen

Voorbereiding

Een docent bereidt zijn persoonlijke verhaal voor over waarom hij op
deze plek staat
De foto’s van de door de kinderen gekozen fysieke plekken zijn
verzameld en geprint

Uitvoering

Een van de docenten vertelt zijn/haar persoonlijke verhaal waarbij hij/zij naar zichzelf kijkt en terugblikt op wat hij als
kind wilde, welke ontwikkeling hij/zij heeft doorgemaakt en waarom hij/zij nu op deze plek staat.; ook: waarom is de
docent deel gaan uitmaken van PLEK 3?
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Wij

-

onderdeel

Doelen

De kinderen weten welke plek nu en in de toekomst bij hen past en waarom
De kinderen hebben een beter beeld van zichzelf na alle lessen van PLEK 3
De kinderen verwoorden op welke plek tijdens de lessen van PLEK 3 ze zich goed
hebben gevoeld
De kinderen kunnen uitleggen waarom de gekozen plek bij hen past
De kinderen leggen bij het ontwerpen van het kunstwerk de verbinding tussen
de plek (waar ze in de toekomst heen willen), het kunstwerk en zichzelf

Voorbereiding

Filmpje maken met allerlei foto’s van alle activiteiten die de kinderen bij PLEK 3
hebben gedaan

Uitvoering

De docent bekijkt samen met de kinderen een filmpje waarin beelden van alle activiteiten die de
kinderen bij PLEK 3 hebben gedaan, worden getoond
Hij bespreekt dit kort met ze: wat hebben ze gedaan en geleerd?, wat paste bij hen?, Is hun
toekomstbeeld hierdoor veranderd?
Vervolgens kiezen de kinderen voor zichzelf welke plek het beste bij hen past en leggen uit waarom

31

Jullie

-

onderdeel

Doelen

Voorbereiding

De kinderen leren de reflectie op zichzelf te vertalen naar een kunstwerk
De kinderen kunnen hun kenmerken en wie zij zijn vertalen naar een kunstwerk
De kinderen kunnen gedachten over zichzelf en hun toekomstige werkplek vertalen naar een
kunstwerk
De kinderen kunnen een betekenis geven aan een kunstwerk
De kinderen ontwerpen en maken hun eigen kunstwerk

De gastdocent heeft de benodigde voorbereidingen getroffen
I.o.m. de gastdocent zorgen voor voldoende materialen en ruimte om te
kunnen werken

Uitvoering

De kinderen gaan aan de slag met het maken van hun eigen kunstwerk, gebaseerd op wie ze zijn, hun persoonlijke
kenmerken, de gekozen plek in PLEK 3 en de tijdens de vorige les gekozen fysieke plek
De gastdocent begeleidt de kinderen in dit proces, legt uit welke materialen ze kunnen gebruiken en geeft op vraag
adviezen bij het maken

32

Jij

-

onderdeel

Doelen

De kinderen presenteren hun kunstwerken aan elkaar
De kinderen leren reflecteren op het proces van het maken van het kunstwerk
De kinderen kunnen in de groep vertellen over zichzelf, de gekozen plek bij PLEK 3 en de fysieke
plek en leggen daarin het verband met hun kunstwerk
De kinderen kunnen reflecteren op zichzelf in PLEK 3
De kinderen geven feedback op elkaars kunstwerken en de betekenis hierachter

Voorbereiding

De kinderen hebben de kunstwerken afgerond
De docent heeft de foto’s met de gekozen fysieke plekken bij de hand

Uitvoering

De kinderen presenteren hun kunstwerken aan elkaar
Hierbij vertellen ze wat het kunstwerk over hen zelf zegt en wat de relatie is met de gekozen plek m.b.t. PLEK 3; ook
lichten ze de gekozen fysieke plek toe aan de hand van de foto
De andere kinderen luisteren en geven feedback op de gemaakte kunstwerken
De docent begeleidt dit proces op een positieve manier zodat iedereen de ruimte heeft en zich veilig voelt om over
zichzelf te vertellen
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Afsluiting

34
Voorbereiding

Doelen

De kinderen weten wat er tijdens de afsluiting van PLEK 3 op de planning staat
De les wordt afgesloten met positieve energie

Lesinhoud voor de laatste les vast hebben staan
Bedankje gastdocent klaarleggen

Uitvoering

De docent sluit de les af met een korte vooruitblik op de afsluiting van PLEK 3 tijdens de volgende les
Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar openheid en inzet
De gastdocent ontvangt een bedankje
Check-out
Check-out
Herhaal de check-in, maar nu als check-out: met welk gevoel ga je naar huis?
Iedereen kruist opnieuw het passende gevoel aan bij deze les
Is er iets veranderd en waarom?
Check zelf ook in en beschrijf kort jouw gevoel
Vraag of iemand zijn gevoel wil toelichten

Les

. .

2

4

4
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Checklist

voor

les

2

. .
4

4

36
Voorbereiding

Voorbereiding voor de afsluiting van PLEK 3
Grote ruimte reserveren om ouders en docenten te ontvangen
Diploma's maken en de directeur vragen om deze uit te reiken
Hapjes en drankjes regelen
Docenten en ouders uitnodigen voor de laatste les
Klaarzetten

Ruimte inrichten met voldoende tafels, stoelen en beamer
Presentatie/filmpje van foto's van de activiteiten die de kinderen bij PLEK 3 hebben gedaan (bijvoorbeeld dezelfde die in de
vorige les is getoond)
Hapjes en drankjes
Diploma's

Printen

Diploma's

Specifieke

doelen

les

. .

2

4

4
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Weten

Wie je bent en wat je geleerd hebt bij PLEK 3
Op welke plek je in de toekomst hoopt te staan

Voelen

Hoop, trots en perspectief
Positieve energie en kansen

Kunnen

Grenzeloos dromen over de toekomst

Doen

Presenteren wie jij bent en welke plek jij in gaat nemen in de toekomst

Agenda

les

4

.

4
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Ouders en scholen worden ontvangen door de directeur van de bibliotheek en één docent van PLEK 3; deze docent
vertelt aan de hand van beelden wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat de kinderen hebben gedaan en geleerd
Tegelijkertijd zijn de andere docenten met de kinderen in een andere ruimte om de presentaties voor te bereiden: de
kinderen worden in kleine groepjes (maximaal 3 kinderen) verdeeld op basis van de overeenkomsten m.b.t. de
toekomstige plek
Deze overeenkomsten worden met de kinderen besproken
De kinderen presenteren hun kunstwerk aan ouders en scholen
Diploma-uitreiking
Feestelijke afsluiting met hapje/drankje

Afsluiting

PLEK3
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Doelen

Ouders en docenten krijgen een goed beeld van wat de kinderen tijdens de
lessen van PLEK 3 allemaal hebben gedaan en geleerd
Kinderen oefenen in kleine groepjes op een korte presentatie van hun plek
aan hun ouders/docenten

Voorbereiding

De docent bereidt een presentatie voor over de activiteiten die de
kinderen bij PLEK 3 hebben gedaan en wat ze daarbij konden leren
De directeur wordt gevraagd om bij de ontvangst van ouders en docenten
aanwezig te zijn
Ouders en docenten worden uitgenodigd
Filmpje/presentatie klaarzetten waar de ouders en docenten op kunnen
zien wat de kinderen bij PLEK 3 allemaal hebben gedaan

Uitvoering

De directeur en een docent van PLEK 3 ontvangen de ouders en docenten van de kinderen
De docent vertelt aan de hand van een filmpje wat er in het afgelopen jaar allemaal is gebeurd en wat de kinderen allemaal hebben
gedaan
Een andere docent van PLEK 3 gaat met de kinderen in een andere ruimte in kleine groepjes (ingedeeld op basis van onderlinge
overeenkomsten) een presentatie voorbereiden voor de ouders en docenten over hun plek bij PLEK 3: waar voelen zij zich het fijnste
bij, en waarom?

Voorbereiding

presentatie

Doelen

De kinderen weten wie ze zijn en wat ze hebben geleerd bij PLEK 3
De kinderen weten op welke plek ze in de toekomst willen staan
De kinderen ervaren hoop, trots en perspectief voor de toekomst
De kinderen ervaren het grenzeloos dromen over de toekomst
De kinderen voelen positieve energie en kansen
De kinderen kunnen presenteren wie ze zijn en welke plek ze in willen nemen in de
toekomst

Uitvoering

De kinderen presenteren wat ze hebben voorbereid aan de ouders en docenten
Het is belangrijk dat ze allemaal hun moment kunnen pakken en kunnen laten zien wat ze willen laten zien
De docent begeleidt hen hierbij
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Presentatie

&

feest

Doelen

De kinderen zijn trots op zichzelf en op het behaalde resultaat bij PLEK 3
De kinderen ervaren positieve energie
De kinderen nemen afscheid van PLEK 3 met een positief gevoel
De kinderen durven te dromen over de toekomst en zien voor zichzelf een mooie plek daarin

Voorbereiding

Diploma's klaarleggen
Kort woordje voorbereiden voor ieder kind
Zorgen voor hapjes en drankjes
Eventueel zorgen voor een feestelijk versierde ruimte

Uitvoering

De docent en directeur reiken onder het oog van de ouders en docenten de diploma's uit aan de kinderen
Na de officiële diploma-uitreiking is het tijd voor een feestje: iedereen krijgt de kans om gezellig bij te kletsen onder genot
van een hapje en drankje
De middag wordt afgesloten door de docenten en de kinderen, ouders en docenten worden bedankt voor hun deelname en
medewerking
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Colofon

45

Copyright © 2021 Bibliotheek Venlo
Lessen zijn ontwikkeld door Sanne Pijnenburg (Bibliotheek Venlo) en Pierre Pas (BCO)
Tekst en vormgeving: Marielle van Rijn (LearningROCKS.nl)
Redactie: Bartha Huijberts (Bartha werkt)

