Lesbrief

Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt

Edward van de Vendel

Martijn van der Linden

Auteur: Edward van de Vendel
Illustrator: Martijn van der Linden
ISBN: 9789045122267
Em. Querido’s Uitgeverij/Singel
Uitgeverijen, Amsterdam 2019

V

eelbekroond auteur Edward van de Vendel
schreef Wat je moet doen als je over een nijlpaard
struikelt. Deze bundel staat vol sprankelende en
verrassende gedichten waar je wat aan hebt.
Zo ontdek je wat je moet doen als je geen lievelingsdier hebt. Of wat je moet doen als je verliefd bent
op een jongen of een meisje. In deze gedichten is te
lezen hoe je het kunt aanpakken. Al is het de vraag of je de goede raad
echt moet opvolgen…
De illustraties in het boek zijn van Martijn van der Linden.
Eerder maakten de schrijver en de illustrator Stem op de okapi, dat de
Woutertje Pieterse Prijs won. Voor dit boek won het duo dit jaar een
zilveren penseel én een zilveren griffel.
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Deze lesbrief is met name geschikt voor leerlingen in de bovenbouw
van het primair onderwijs (groep 6 tot en met 8), maar er zijn ook laagdrempelige opdrachten die geschikt zijn voor leerlingen van groep 5.
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Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt

LESSUGGESTIE 1

Als je een andere taal
wilt leren

Ontwikkelingsgebied:
taalvaardigheid
Nodig: voor elke leerling
een printje van werkblad 1:
Als je een andere taal wilt
leren
Duur opdracht:
20-30 minuten
Individueel

Werkblad

Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt
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Als je een andere taal wilt leren
Opdracht 1
Wat sê jy?*
In de 17e en 18e eeuw was Zuid-Afrika een kolonie van Nederland. Zo kwam de Nederlandse
taal daar ook terecht. Door invloed van andere talen in het gebied, veranderde de taal steeds
een beetje en ontstond het Afrikaans. Die taal wordt nu nog steeds gesproken in Zuid-Afrika en
Namibië. Onderstaande woorden kun je daar dus tegenkomen. Weet jij wat ze betekenen?
1.

Hysbak

2.

Stokkielekker

3.

Plaatjoggie

4. Wipmat
5.

Bekbezem

6.

Sweetpak

7.

Holrol

8.

Slimfoon

9.

Peuselhappie

10. Muurprop

Opdracht 2
Geleende woorden
Ook in heel veel andere talen zijn Nederlandse woorden terug te vinden. Ze zijn een beetje
anders, maar als je ze hardop uitspreekt weet je waarschijnlijk wel wat er bedoeld wordt.
1. Als je in Indonesië nodig moet, ga je naar het kakus.
2. Zin in een leuke middag? Ga in Polen naar de kiermasz.
3. Bij een net pak, draag je in Indonesië een dasi en misschien ook wel een arloji.
4. Als je in Amerika trek hebt in iets lekkers, bestel je een cookie of een waffle.
5. Heeft het gesneeuwd? Dan kun je in Amerika met een sleigh van de berg af.

Opdracht 3
Vlaamse Nederlands
In Vlaanderen, België, spreken ze dezelfde taal als wij, maar toch gebruiken ze soms heel andere
woorden. Trek een lijn en koppel de Vlaamse woorden aan de Nederlandse betekenis.
VLAAMS

NEDERLANDS

Waterkonijn
Lopen
Schoon
Duimspijker
Muizenstrontjes
Kleedje
Patat
Sjotten
Schuifaf
Proper

Jurk
Aardappel
Rat
Schoon
Voetballen
Glijbaan
Hagelslag
Rennen
Mooi
Punaise

*Zo vraag je
in het Afrikaans:
Wat zeg je?

Zoals het gedicht Wat je moet doen als je een andere taal wilt leren al zegt:
een andere taal leren is helemaal niet zo moeilijk. Veel woorden zijn –
met een beetje fantasie – gemakkelijk te vertalen.
De leerlingen gaan aan de slag met werkblad 1.
1 De eerste opdracht op het werkblad bestaat uit tien Afrikaanse woorden waar ze de Nederlandse vertaling bij moeten zetten. Om ze op weg
te helpen, kunnen jullie de eerste woorden samen doen door klassikaal
te associëren en het beeldend te maken. Een hysbak is een bak om mee te
hijsen. Wat zou dat kunnen zijn? Op die manier kunnen de leerlingen ook
de betekenis van de andere woorden achterhalen.

Antwoorden opdracht 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hysbak – lift
Stokkielekker – lolly
Plaatjoggie – DJ
Wipmat – trampoline
Bekbezem – tandenborstel
Sweetpak – trainingspak
Holrol – wc-papier
Slimfoon – smartphone
Peuselhappie – snack
Muurprop – stopcontact

2 De volgende opdracht gaat over Nederlandse leenwoorden die andere
talen gebruiken. Door de woorden hardop uit te spreken, horen de leer
lingen waarschijnlijk snel welk Nederlands woord er bedoeld wordt.

Antwoorden opdracht 2
1.
2.
3.
4.
5.

Kakus – wc, afgeleid van kakhuis
Kiermasz - kermis
Dasi – stropdas, arloji – horloge
Cookie – koekje, waffle – wafel
Sleigh – slee

3 De laatste opdracht gaat over Vlaamse woorden. Leerlingen verbinden
de Vlaamse woorden uit het linkerrijtje met de Nederlandse betekenis in
het rechterrijtje.

Antwoorden opdracht 3
Waterkonijn – rat
Lopen - rennen
Schoon – mooi
Duimspijker - punaise
Muizenstrontjes – hagelslag
Kleedje – jurk
Patat – aardappel
Shotten – voetballen
Schuifaf – glijbaan
Proper – schoon
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Als je een andere taal wilt leren
Opdracht 1
Wat sê jy?*
In de 17e en 18e eeuw was Zuid-Afrika een kolonie van Nederland. Zo kwam de Nederlandse
taal daar ook terecht. Door invloed van andere talen in het gebied, veranderde de taal steeds
een beetje en ontstond het Afrikaans. Die taal wordt nu nog steeds gesproken in Zuid-Afrika en
Namibië. Onderstaande woorden kun je daar dus tegenkomen. Weet jij wat ze betekenen?
1.		 Hysbak
2.		 Stokkielekker
3.		 Plaatjoggie
4. Wipmat
5.		 Bekbezem
6.

Sweetpak

7.		 Holrol
8.		 Slimfoon
9.		 Peuselhappie
10. Muurprop

Opdracht 2
Geleende woorden
Ook in heel veel andere talen zijn Nederlandse woorden terug te vinden. Ze zijn een beetje
anders, maar als je ze hardop uitspreekt weet je waarschijnlijk wel wat er bedoeld wordt.
1. 		
2. 		
3. 		
4.
5. 		

Als je in Indonesië nodig moet, ga je naar het kakus.
Zin in een leuke middag? Ga in Polen naar de kiermasz.
Bij een net pak, draag je in Indonesië een dasi en misschien ook wel een arloji.
Als je in Amerika trek hebt in iets lekkers, bestel je een cookie of een waffle.
Heeft het gesneeuwd? Dan kun je in Amerika met een sleigh van de berg af.

Opdracht 3
Vlaamse Nederlands
In Vlaanderen, België, spreken ze dezelfde taal als wij, maar toch gebruiken ze soms heel andere
woorden. Trek een lijn en koppel de Vlaamse woorden aan de Nederlandse betekenis.
		VLAAMS

Waterkonijn
Lopen
Schoon
Duimspijker
Muizenstrontjes
Kleedje
Patat
Sjotten
Schuifaf
Proper

NEDERLANDS

Jurk
Aardappel
Rat
Schoon
Voetballen
Glijbaan
Hagelslag
Rennen
Mooi
Punaise

*Zo vraag je
in het Afrikaans:
Wat zeg je?
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LESSUGGESTIE 2

Welkom in de
omgekeerde wereld

Ontwikkelingsgebied:
creatieve ontwikkeling en
taalvaardigheid

Aan de hand van de gedichten Wat je moet doen als je verliefd bent op
een jongen en Wat je moet doen als je verliefd bent op een meisje maken
leerlingen kennis met ironie een sarcasme. Ze leren het herkennen en
proberen het zelf toe te passen in een verhaal of gedicht.

Nodig: pen en papier
Duur opdracht:
20-30 minuten

Lees met elkaar de gedichten Wat moet je doen als je verliefd bent op een
jongen/meisje en vraag de leerlingen wat ze opvalt. Mogelijke vragen om
het gesprek te openen, zijn: zit er een kern van waarheid in deze gedichten?
Wat is er grappig of gek?
Vraag of de klas weleens heeft gehoord van ironie en sarcasme en leg beide
begrippen uit:

Klassikaal en individueel

•	Ironie betekent milde spot. Je zegt dan eigenlijk het tegenovergestelde
van wat je bedoelt en je overdrijft het. Je maakt er een grapje van en
vergroot dat uit.
•	Bij sarcasme gaat die spot of de grap nog een stapje verder. Vaak is het
wat scherper
toon en wat negatiever of kritischer. Je maakt
werk:ook
je graaft
eenvan
hinderlaag.
zaken, dingen of mensen ook een beetje belachelijk.

Nu komt het zware
Daar wacht je op jouw jongen, je grijpt hem in zijn kraag.

Weten de leerlingen waar in deze twee gedichten ironie of sarcasme wordt
gebruikt? Help ze op weg door te vragen of zij zelf zouden vallen op iemand
die keihard blokfluit voor ze speelt of een wesp op ze afstuurt.

En nu de leerlingen!
Laat de leerlingen zelf aan de slag gaan met het schrijven van een tekst
met ironie of sarcasme. Ze mogen een verhaaltje maken of een gedicht.
Je houdt je blokfluit naast
zijn
‘Dag schat.
op.’ gelezen – kunnen
Vraag
of zeoor.
– net Je
als zegt:
in de gedichten
die jullieLet
net hebben
wat
doen
als je verliefd bent op een meisje
En dan blaas je keihard bedenken
krijsend
deje vooral
orenniet
vanmoet
zijn
kop.
of jongen. Hoe zou je iemand vooral niet moeten benaderen?
Laat ze nadenken over deze vragen en de antwoorden opschrijven voor
aan de slag gaan met hun verhaal of gedicht. Benadruk nog eens dat je
Zo krijg je verkering. ze
bij ironie en sarcasme dus eigenlijk het tegenovergestelde zegt van wat
Hij is meteen op jou. je bedoelt.

Werkt gegarandeerd.
Niks te danken.
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JE OUDERS JE NOOIT EENS
LATEN WINNEN

WAT JE NIET MOET DOEN ALS
JE NAAR HET STRAND GAAT

JE VAN AUTO’S HOUDT
(EN JE VADER NIET)

WAT JE MOET DOEN ALS
JE NIET KUNT SLAPEN

Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt

JE OVER DIT BOEK EEN BOEKBESPREKING
MOET HOUDEN

WAT JE MOET DOEN ALS

HET REGENT

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS
JE JE ZORGEN MAAKT OVER JE BESTE
VRIEND OF VRIENDIN

JE MOEDER HUILT

WAT JE MOET DOEN ALS

JE JE NAAM NIET MOOI VINDT

WAT JE MOET DOEN ALS

JULLIE NAAR OMA GAAN

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

JE VERLIEFD BENT OP EEN MEISJE

JE TREIN VERTRAGING HEEFT

WAT JE MOET DOEN ALS
JE OPA STEEDS MEER VERGEET

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS
JE GEEN LIEVELINGSDIER HEBT

JE VERLIEFD BENT OP EEN JONGEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE MIDDEN IN DE NACHT MOET PLASSEN
EN HET IS KOUD EN JE VOETEN BEVRIEZEN

WAT JE MOET DOEN ALS
JE NIET WEET WAT JE MOET TEKENEN

JE HELEMAAL ALLEEN IN EEN
ZWEMBAD BENT

WAT JE MOET DOEN ALS

JE EEN ANDERE TAAL WILT LEREN

JE NIET WEET WAT JE WILT WORDEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE SUPERBLIJ BENT

WAT JE MOET DOEN ALS

ER IEMAND IS DOODGEGAAN DIE
JE NIET ZO GOED KENDE

Knipblad

WAT JE MOET DOEN ALS

JE VAN EENHOORNS HOUDT

WAT JE MOET DOEN ALS

JE JE VERVEELT

WAT JE MOET DOEN ALS

nen

Lesbrief

Ontwikkelingsgebied:
taalvaardigheid en creatieve
ontwikkeling

Nodig: knipvel Wat je moet
doen... (geprint en geknipt),
schrijfmateriaal en lijntjespapier

Duur opdracht: 30 minuten

In duo’s

Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt
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LESSUGGESTIE 3

Wat je moet doen…
De titels van alle 25 gedichten in dit boek beginnen met de woorden
Wat je moet doen (of nou ja, eentje begint juist met Wat je niet moet
doen). Dat zou een saai boek op kunnen leveren, maar dan ken je
Edward van de Vendel nog niet.

Elke titel laat juist veel tot de verbeelding over en dat komt mooi van pas
in deze schrijfopdracht. Verdeel de klas in duo’s en laat elk duo een kaartje
van het knipvel Wat je moet doen… trekken. Op elk kaartje staat de titel van
een van de gedichten uit het boek. Vertel de leerlingen dat ze een verhaal
of een gedicht gaan schrijven met als titel de zin die op het kaartje staat.
Als de duo’s hun verhaal of gedicht af hebben, kunnen ze er een tekening
in de stijl van Martijn van der Linden bij maken. Vraag als iedereen klaar is
welke duo’s hun verhaal aan de klas willen voorlezen.
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JE OVER EEN NIJLPAARD STRUIKELT

WAT JE MOET DOEN ALS
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WAT JE MOET DOEN ALS
JE JE NAAM NIET MOOI VINDT

WAT JE MOET DOEN ALS
JE VAN AUTO’S HOUDT
(EN JE VADER NIET)

WAT JE MOET DOEN ALS
JE NIET KUNT SLAPEN

JULLIE NAAR OMA GAAN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE JE ZORGEN MAAKT OVER JE BESTE
VRIEND OF VRIENDIN

JE OVER DIT BOEK EEN BOEKBESPREKING
MOET HOUDEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE MIDDEN IN DE NACHT MOET PLASSEN
EN HET IS KOUD EN JE VOETEN BEVRIEZEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE MOEDER HUILT

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS

JE VERLIEFD BENT OP EEN MEISJE

WAT JE MOET DOEN ALS
JE OPA STEEDS MEER VERGEET

WAT JE MOET DOEN ALS

JE VERLIEFD BENT OP EEN JONGEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE GEEN LIEVELINGSDIER HEBT

JE HELEMAAL ALLEEN IN EEN
ZWEMBAD BENT

WAT JE MOET DOEN ALS

WAT JE MOET DOEN ALS
JE NIET WEET WAT JE MOET TEKENEN

JE EEN ANDERE TAAL WILT LEREN

JE NIET WEET WAT JE WILT WORDEN

WAT JE MOET DOEN ALS

JE VAN EENHOORNS HOUDT

ER IEMAND IS DOODGEGAAN DIE
JE NIET ZO GOED KENDE

WAT JE MOET DOEN ALS

JE SUPERBLIJ BENT

JE JE VERVEELT
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WAT JE MOET DOEN ALS
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Knipblad
Wat je moet doen als je
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LESSUGGESTIE 4

Lievelingsdier van de
klas-verkiezing

Ontwikkelingsgebied:
taalvaardigheid, creatieve
ontwikkeling, studie
vaardigheden

Heeft de klas nog geen lievelingsdier? Gelukkig is het nooit te laat om
er een te kiezen! In deze opdracht ontdekken de leerlingen hoe je dat doet
en hoe je (succesvol) campagne voert voor je lievelingsdier.

Nodig: werkblad 5 tips voor
een geslaagde campagne
(voor elk groepje een),
computer, boeken uit de
bibliotheek en/of mediatheek, schrijf-, teken- en
knutselmateriaal

Begin de les door Wat je moet doen als je geen lievelingsdier hebt voor te
lezen. Deel vervolgens de klas op in groepjes van ongeveer vier leerlingen.
Elk groepje krijgt de taak om een onbekend lievelingsdier uit te kiezen.
Bijvoorbeeld een van de elf dieren uit het gedicht, maar een ander dier mag
natuurlijk ook. Laat ze op internet en in (bibliotheek)boeken speuren naar
hun favoriete dier.

Duur opdracht: 60 minuten

Stap 1: Op onderzoek uit
Als de leerlingen er een gevonden hebben, gaan ze verder met hun
zoektocht. Dit keer om zoveel mogelijk over het dier te weten te komen
en op papier te kunnen zetten wat dit dier zo fantastisch maakt.
Bijvoorbeeld: Wist je dat de olifantspitsmuis kan springen als een kangoeroe?
Dankzij zijn lange achterpoten kan hij gigantische sprongen maken.

In groepjes en klassikaal

Werkblad

Wat je moet doen als je
over een nijlpaard struikelt
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5 tips

voor een geslaagde campagne
Heb jij een lievelingsdier gekozen? Dan is het tijd om reclame te maken voor jullie
leukste, liefste, grappigste en mooiste dier. Met deze tips zorgen jullie ervoor dat
niemand hem kan weerstaan.

TIP 1
Bedenk wie jullie moeten overtuigen. Houd in gedachten wat zij leuk vinden,
want zij moeten uiteindelijk op jullie dier stemmen.

TIP 2

DeDe
olifantspitsmuis,
olifantspitsmuis,
dede
ai,ai,
dede
jamaicavruchtenvampier
––
jamaicavruchtenvampier
geloof
me:
geloof
me:
ooit
word
je je
door
een
lievelingsdier
ooit
word
door
een
lievelingsdier
vanbinnen
verwarmd.
vanbinnen
verwarmd.
Ooit
word
je je
Ooit
word
door
troostende
pootjes
omarmd.
door
troostende
pootjes
omarmd.
Ooit
komt
erer
eentje
Ooit
komt
eentje
opop
jou
afaf
gesprint
jou
gesprint
enen
dan
ben
je je
het,
dan
ben
het,
eindelijk.
eindelijk.
Lievelingskind.
Lievelingskind.

Verzin met je team een goede slogan. Dat is een zin die in je hoofd blijft zitten. Bijvoorbeeld: Geen dier met een coolere naam, daarom staat de jamaicavruchtenvampier bovenaan! Laat jullie kreet regelmatig zien en horen. Hoe
vaker de stemmers jullie slogan in hun hoofd hebben zitten, hoe groter de kans
dat ze jullie dier kiezen (tenzij ze je slogan irritant vinden).

TIP 3
Zorg dat jullie opvallen. Maken andere teams een spandoek om hun lievelingsdier te promoten? Dan maken jullie een T-shirt, lied, filmpje en/of flyers. Alles
wat opvalt, blijft anderen langer bij.

TIP 4
Gebruik humor. Als je ergens om lacht, dan geeft dat je een goed gevoel. En als
je ergens een goed gevoel bij hebt, dan stem je er eerder op. Dus maak een gekke
tekening van jullie lievelingsdier, deel alle grappige weetjes over het dier met
jullie klasgenoten en/of laat hilarische filmpjes van het dier op het digibord zien.

TIP 5
Zorg dat anderen de naam
van jullie dier vaak zien en
horen. Dan gaat ie in hun hoofd zitten en denken ze
misschien wel dat jullie lievelingsdier hun lievelingsdier is. Maak bijvoorbeeld voor al je klasgenoten een
boekenlegger met een mop of raadsel over jullie dier
erop, laat de naam van het dier zo vaak mogelijk vallen
(‘ai’, ik moet naar de wc, ‘ai’, die bal zat er bijna in, ik voel
me vandaag zo ‘ai’) of maak promotieposters van het
dier en hang die overal op (tip: de binnenkant van de
wc-deur is een goeie plek).

1414
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Stap 2: Reclame maken
Als de leerlingen genoeg interessante feitjes en grappige weetjes over hun
lievelingsdier hebben verzameld, gaan ze er een reclamecampagne voor
opzetten, want uiteindelijk kan de klas maar één gezamenlijk lievelingsdier hebben. Deel voordat de groepjes aan de slag gaan het werkblad 5 tips
voor een geslaagde campagne uit en laat ze vervolgens bedenken hoe zij
campagne gaan voeren voor hun dier. Geef de leerlingen ongeveer een
week de tijd om reclame te maken voor hun dier voordat de klas daad
werkelijk gaat stemmen. Aan het eind van deze week krijgt elk groepje ook
de kans om een presentatie te geven over het gekozen lievelingsdier en
daarmee het hart te winnen van de rest van de klas.
1515

Stap 3: Stemmen
Nadat alle groepjes hun presentatie hebben gegeven, is het stemmoment
aangebroken. Maak dit officieel door elke leerling een stemformulier te
geven. Richt eventueel een ‘stemhokje’ in waar leerlingen hun stem
kunnen uitbrengen die ze bijvoorbeeld in een schoenendoos met gleuf
stoppen. Onthul als iedereen zijn stem heeft uitgebracht wat de uitslag
is. Welk dier heeft hoeveel stemmen gekregen en wat wordt het
lievelingsdier van de klas?
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5 tips

voor een geslaagde campagne
Heb jij een lievelingsdier gekozen? Dan is het tijd om reclame te maken voor jullie
leukste, liefste, grappigste en mooiste dier. Met deze tips zorgen jullie ervoor dat
niemand hem kan weerstaan.

TIP 1
Bedenk wie jullie moeten overtuigen. Houd in gedachten wat zij leuk vinden,
want zij moeten uiteindelijk op jullie dier stemmen.

TIP 2
Verzin met je team een goede slogan. Dat is een zin die in je hoofd blijft zitten. Bijvoorbeeld: Geen dier met een coolere naam, daarom staat de jamaicavruchtenvampier bovenaan! Laat jullie kreet regelmatig zien en horen. Hoe
vaker de stemmers jullie slogan in hun hoofd hebben zitten, hoe groter de kans
dat ze jullie dier kiezen (tenzij ze je slogan irritant vinden).

TIP 3
Zorg dat jullie opvallen. Maken andere teams een spandoek om hun lievelingsdier te promoten? Dan maken jullie een T-shirt, lied, filmpje en/of flyers. Alles
wat opvalt, blijft anderen langer bij.

TIP 4
Gebruik humor. Als je ergens om lacht, dan geeft dat je een goed gevoel. En als
je ergens een goed gevoel bij hebt, dan stem je er eerder op. Dus maak een gekke
tekening van jullie lievelingsdier, deel alle grappige weetjes over het dier met
jullie klasgenoten en/of laat hilarische filmpjes van het dier op het digibord zien.

TIP 5
Zorg dat anderen de naam
van jullie dier vaak zien en
horen. Dan gaat ie in hun hoofd zitten en denken ze
misschien wel dat jullie lievelingsdier hun lievelingsdier is. Maak bijvoorbeeld voor al je klasgenoten een
boekenlegger met een mop of raadsel over jullie dier
erop, laat de naam van het dier zo vaak mogelijk vallen
(‘ai’, ik moet naar de wc, ‘ai’, die bal zat er bijna in, ik voel
me vandaag zo ‘ai’) of maak promotieposters van het
dier en hang die overal op (tip: de binnenkant van de
wc-deur is een goeie plek).
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LESSUGGESTIE 4

Tekenen voor later
Ontwikkelingsgebied:
creatieve ontwikkeling,
21st century skills
Nodig: Per leerling een groot
tekenvel en schrijf-, tekenen/of knutselmateriaal
Duur opdracht: 60 minuten

In het gedicht Wat je moet doen als je je verveelt werkt de hoofdpersoon
met zijn opa aan een Wikipediapagina om niet te vergeten wat hij later
tegen zijn kleinkind over zijn leven wil vertellen. De leerlingen mogen dit
ook gaan doen en maken een poster of collage met beelden en teksten van
alles wat ze nu bezighoudt.
Voordat de leerlingen beginnen aan het creatieve gedeelte van deze
opdracht, schrijven ze op wat ze willen vertellen aan hun toekomstige
kleinkinderen. Welke hobby’s hebben ze? Wie zijn hun vrienden?
Wat doen ze na school? Hoe ziet hun omgeving eruit?

Individueel
Vervolgens kiezen ze in welke vorm ze dit gaan uitwerken. Leerlingen
kunnen de poster over hun leven tekenen en er korte teksten bij schrijven.
Of ze mogen de tekeningen combineren met (uitgeprinte) foto’s. Als er
genoeg digitale middelen in de klas aanwezig zijn, kan dit ook een foto-
opdracht zijn. Geef de leerlingen dan de opdracht om hun leven te vangen in
tien foto’s en daar een digitale presentatie van te maken met bijschriften.
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