
      15 mei is de feestdag van Jean-Baptiste De La Salle. 
     Deze bundel is een verzameling van ideeën en methodieken  
    om zijn gedachtegoed te laten leven in je klas.     
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Beste directie 

Beste leerkrachten 

 

Met deze vierde brochure willen we u lesmateriaal en methodieken aanbieden over 
de vierde pijler van ons lasalliaans opvoedingsproject: ‘open kijk’. 

Deze oproep gaat niet enkel over kijken! “Open kijken” is immers meer dan je ogen 
gebruiken, het is ook reageren en beleven op wat je ziet! Met de beschreven 
activiteiten willen we de kinderen vooral leren aandachtig kijken naar hun dichtbije 
en verre wereld om gepast te leren reageren op wat ze waarnemen. Zoals altijd kan 
de leerkracht ook hier het verschil maken in het “gidsen” van het kind. 

Elke school krijgt een brochure toegestuurd en bepaalt zelf hoe ze dit materiaal 
onder de collega’s verspreidt. Het materiaal zal ook ten dele op de website (www.vlp-

scholennetwerk.be) terug te vinden zijn. Extra exemplaren zijn te verkrijgen in het De 
La Salle-centrum aan € 5,00 per exemplaar. 

In de voorbije jaren zijn enkele scholen gestart met ‘de week van De La Salle’. We 
hopen dat deze navolging krijgt bij al onze basisscholen. Graag ontvangen wij jullie 
ervaringen en foto’s. Zo kan jullie initiatief andere scholen inspireren. 

We zoeken nog steeds collega’s die wensen mee te helpen aan het ontwikkelen van 
lesmateriaal. Samen kunnen we meer dan alleen! Praktische beslommeringen in 
verband met tijdsbesteding en verplaatsingen kunnen steeds worden besproken.  

 

Hartelijk dank 

 

An De Bremme, Sara Madder, Robert Baeten en Wim De Cock 

 

 

 

 

 
an.debremme@vlp-scholennetwerk.be  
robert.baeten@vlp-scholennetwerk.be  
  wim.decock@vlp-scholennetwerk.be
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ACHTERGROND 
 
 

OPEN KIJK IS… 

EEN UITDAGING VANDAAG! 
 

Open kijk suggereert twee invalshoeken: 
1. een ontvankelijke blik die onbevangen, onbevreesd, zonder 

vooringenomenheid opvangt wat aanwezig is, wat gebeurt. Dit is de pool 
van de aandacht en de ontvankelijkheid. 

2. een actieve blik die opent, die grenzen verlegt, nieuwe perspectieven toont, 
nieuwe betekenissen ontwaart, anticipeert voorbij de anekdote, de 
uiterlijkheid, de schijn. Dit is de pool van de interactieve, ingrijpende 
omgang met de werkelijkheid 

 

Wie leerde kijken en bewust ingaat op wat zich aandient, beleeft het 
typisch menselijk charisma. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen 
beoefenen beide invalshoeken. Wij herinneren ons vaak heel scherp 
wie ons de dingen anders heeft leren zien, wie onze blik geopend, 
uitgeklaard heeft. Die mensen tekenen ons leven. Die onvermoede 
blik haalt een andere werkelijkheid te voorschijn en ontwerpt andere 
levenswegen. Wat we zien, bepaalt wie wij zijn en omgekeerd. 

Tot decennia geleden bepaalden leerkrachten welke blik iedereen zich 
diende eigen te maken. Er was maar één goede manier om de werke-
lijkheid te zien. Thans is de openheid, de aandacht voor verscheiden-
heid, het criterium. De dialoogschool plaatst juist de verscheidenheid 
in het centrum van de aandacht. De open kijk is een vereiste voor het 
leren op school, in de samenleving. 

De school vandaag integreert de vele wegen die een open kijk 
bijbrengen: interactief leren, mensen van buiten de school betrekken 
bij de uitbouw van projecten, uiteenlopend bronnenmateriaal verwer-
ken, leertrajecten ontwerpen, kunst, reizen, standpunten uit andere 
culturen en beschavingen verkennen… Er is geen eenheidskijken 
meer. Ieder persoon heeft een eigen unieke blik. Dat is juist fascine-
rend. De vele zienswijzen onder ogen nemen, als bron van mens-
wording, is verrijkend. Die open kijk leidt ons binnen in een wereld-
burgerschap: het besef dat die verworven open blik ons verenigt, 
wereldwijd. 

Wanneer pijnlijke verschillen, beproevende tegenstellingen, geweld-
dadige machtsstrijd in ons blikveld vallen, wordt de (jonge) evenmens 
geraakt en opgevorderd. Niet om zich vast te kluisteren aan 
spectaculaire beelden of technologische hoogstaande reportages. Een 
open kijk helpt ons om door te dringen tot de concrete mensen, zich 
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inlevend in wat ze ten diepste treft, beseffend wie wij (kunnen) 
worden door wat hen overkomt. 

Leidt de allesdoordringende blik in onze mediageile wereld naar de 
kern van het mens-zijn, van het leven? Vinden mensen elkaar wel 
degelijk in een soort open kijk waarin zij zichzelf en elkaar herkennen? 
Is dit dan een basis voor een gemeenschappelijk engagement, voor 
een gedeelde bezorgdheid? 

De open kijk naar het gelaat van de ander ontwaart de belofte die er 
wacht op herkenning en ondersteuning. Geraakt worden door de 
open kijk van een ander wekt die andere ‘ik’ in ons, de kans tot 
ontplooiing en vervulling van gekoesterde hoop. 

Een hele opdracht voor een school om elkaar te vinden in een open 
kijk die het ultieme, het uiteindelijke “ziet” en als wervende kracht 
aanwezig stelt. Een beoefening van de open kijk zoals die herkenbaar 
is in de Christus, geëvoceerd in de ontmoetingen van Jezus en zijn 
medemensen. En wat leert ons de open kijk zoals die ook herkenbaar 
is in andere belijdenissen of overtuigingen? 

 

DE LA SALLE - ZIJN TIJD VOORUIT! 

 

 

 

  

De La Salle heeft geworsteld met zijn open kijk. Hij dacht die met grote zorg 
ontwikkeld te hebben. Zijn opvoeding en familiale ethiek stonden er borg 
voor. Hij was omringd met betrouwbare raadgevers. Hij kon zich beroepen op 
een netwerk van collega’s, bekenden en vrienden met wie hij zich die 
nagestreefde open kijk eigen maakte en in praktijk bracht. 

Tot hij ontdekte dat wat hij zag en de wijze waarop hij de werkelijkheid 
organiseerde bepaald was door een zelfgenoegzame gevestigde orde. Het 
bracht hem van streek. Zoals hij de samenleving tot dan toe zag, werden de 
armen wel “geholpen”, maar zij hadden niet de minste kans om hun 
levenskansen te verbeteren. Hij heeft de ontnuchterende open kijk van die 
sociale bevolkingsgroep ontdekt, aanvaard en tot de zijne gemaakt. Het heeft 
hem definitief veranderd. Naarmate hij zich met die mensen en hun kinderen 
identificeerde, ontgroeide hij zijn welstellende afkomst en zijn kerkelijk 
statuut. Die anderssoortige open kijk was het vertrekpunt van een onver-
zettelijke inzet voor de toekomst van de anders verloren jonge generatie. 

Geleidelijk aan meldden zich jonge lieden uit de betere klasse om zich aan te 
sluiten bij zijn gemeenschap en zich belangeloos in te zetten voor de vorming 
van die kinderen. De open kijk die zijn broeders tekende had ze diep geraakt. 
Zij beseften dat er veel op het spel stond. Het vergde een onverdeelde inzet. 
Het ging niet alleen om het – vermoeiend – onderwijs, het werk. Het ging 
vooral om de blik in de toekomst: welke weg dienden die jonge mensen in te 
slaan om aan het fatale lot te ontsnappen? 
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Zijn bekommernis coherent te zijn in zijn leven leidde hem tot een andere 
kijk op God. Of beter, hij ontdekte Gods open kijk op de mens. In plaats van, 
in Gods naam, naar de armen te gaan, werd zijn blik omgedraaid : in de 
armen kwam Christus naar hem toe. Dit was het steunpunt voor zijn 
gratuite en onverzettelijke beschikbaarheid voor kinderen in de sociale 
gevarenzone. 

 

Zo komt de “open kijk” dicht in de buurt van de “onderscheiding der 
geesten” : die dingen zien die er echt toe doen, die echt belangrijk zijn, die 
door God getekend zijn. De open kijk en het ware, het belangrijke 
onderscheiden, vallen in feite samen. Zijn onderwijs en opvoeding beoogden 
om dit soort “open kijk” met de meesters te beleven en bij de leerlingen te 
wekken. Van daar zijn niet-aflatende bekommernis te onderscheiden wat 
voor iedere leerling belangrijk was, waaraan zij het meeste behoefte 
hadden om te slagen : herkennen wat zich in de leerlingen als beloftevol 
aankondigde. 

 

 

 

 
 
 
 

 

GEEF ELK KIND EEN GEZICHT  - reflectie 

 Leiden meningsverschillen in de klas tot een verrijkte houding? 

 Wat doe ik om een gemaakte keuze te bevragen? 

 Met welk oor luister ik naar de frustratie van een leerling of collega? 
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LEESWIJZER 

De activiteiten in deze brochure staan gegroepeerd per thema. 
Alhoewel we een bepaalde volgorde kozen, mag je de verzameling 
beschouwen als een grabbelton. Selecteer, knip en plak naar 
hartenlust. De activiteiten werden niet gekoppeld aan een doelgroep. 
Mits enkele aanpassingen kunnen ze ook voor jongere of oudere 
kinderen gebruikt worden. 

 

Bladen die voor leerlingen bedoeld zijn, herken je door een verschil 
in de pagina-rand. De rij kindjes uit ons logo dat rechts-onder terug 
te vinden is, vertelt je dat het blad zonder aanpassingen gekopieerd 
kan worden om in de klas te gebruiken. 

 
 
 

 
De materialen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren staan 
opgesomd bij de paperclip. Hierbij kan verwezen worden naar 
leerling-pagina’s in de brochure, documenten… 

 

Soms worden er achter een beschreven activiteit enkele tips 
aangereikt (zoals hieronder) in “klipkadertjes”. 

 

Komen kinderen met vragen waar je zelf geen antwoord op weet? 

Dit mag zeker leiden tot een brief of mail naar ons (door leerkracht of leerlingen): 

  VLP - Brochure BaO   vlp-scholennetwerk@skynet.be 
  H. Placestraat 47 
  1702 Groot-Bijgaarden 
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DOELSTELLINGEN 
 
 

ATTITUDES 

Leerlingen aanvaarden de individuele 
verschillen zonder waardeoordeel. 

Leerlingen ervaren de individuele 
verschillen als een rijkdom van de 
samenleving. 

Leerlingen leren reflecteren over de 
eigen persoonlijkheid. 

 
 

ONTWIKKELINGSDOELEN 
 

 
MUZISCHE VORMING DRAMA 

Kleuters kunnen zich inleven in 
personages en dingen uit de omgeving 
en deze uitbeelden. 

Kleuters genieten van een gevarieerd 
aanbod van hedendaagse en klassieke 
kinderliteratuur,  en voor hen bestemde 
culturele activiteiten.  
 

MUZISCHE VORMING ATTITUDES 

Kleuters kunnen openstaan voor nieuwe 
dingen uit hun omgeving. 

Kleuters kunnen respect betonen voor 
uitingen van leeftijdgenoten, behorend 
tot de eigen en andere culturen. 
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EINDTERMEN 
 

LEREN LEREN 

Leerlingen kunnen losse gegevens 
verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven. 

Leerlingen kunnen op systematische 
wijze verschillende informatiebronnen  
op hun niveau zelfstandig gebruiken. 

Leerlingen kunnen op systematische  
wijze samenhangende informatie (ook 
andere dan teksten) verwerven en 
gebruiken. 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN 

Leerlingen kunnen in omgang met 
anderen respect en waardering 
opbrengen. 

Leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren. 
 

LICHAMELIJKE OPVOEDING 
ZELFCONCEPT EN HET SOCIAAL FUNCTIONEREN 

Leerlingen kunnen hun eigen 
inspanningen en  die van anderen 
inschatten en waarderen. 

 
MUZISCHE VORMING BEELD 

Leerlingen kunnen door middel van 
kunst- en beeldbeschouwing een 
persoonlijk waardeoordeel ontwikkelen 
over beelden en beeldende kunst van 
vroeger, van nu en van verschillende  
culturen. 
 
MUZISCHE VORMING ATTITUDES 

Leerlingen kunnen zonder vooroordelen 
naar kunst kijken en luisteren. 

Leerlingen kunnen respect betonen voor 
uitingen van leeftijdsgenoten, behorend 
tot de eigen en andere culturen. 
 

WERELDORIENTATIE TECHNIEK 

Leerlingen kunnen illustreren dat 
techniek en samenleving elkaar 
beïnvloeden. 

Leerlingen kunnen aan de hand van 
voorbeelden uit verschillende 
toepasingsgebieden van techniek 
illustreren dat technische systemen 
nuttig, gevaarlijk en /of schadelijk 
kunnen zijn voor henzelf, voor anderen 
of voor natuur en milieu. 
 
ICT  

Leerlingen kunnen met behulp van ICT 
voor hen bestemde digitale informatie 
opzoeken , verwerken en bewaren. 
 

NEDERLANDS - LEZEN 

Leerlingen kunnen  

(verwerkingsniveau = beoordelen)  

op basis van hetzij de eigen mening, 
hetzij informatie uit andere bronnen, 
informatie beoordelen die voorkomt in 
reclameteksten die rechtstreeks verband 
houden met hun leefwereld. 
 
WISKUNDE - ATTITUDES 

Leerlingen ontwikkelen een kritische 
houding ten aanzien van allerlei 
cijfermateriaal, tabellen, berekeningen 
waarvan in hun omgeving bewust of 
onbewust, gebruik ( misbruik) gemaakt 
wordt om mensen te informeren, te 
overtuigen, te misleiden... 
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1. OPEN KIJK OP ONDERWIJS 
 
 

OPEN KIJK IS OBSERVEREN 
- UIT: ZIE JE WAT IK KAN? STEUNPUNT DIVERSITEIT EN LEREN O.I.V. PROEFTUINEN 

Wat 

De hele dag komen prikkels op je af: geluid, warmte, licht, kleuren, 
geuren, smaken vormen, … Eigenlijk ben je elk moment bezig met 
waarnemen. Zonder het te beseffen kies je wat je tot je laat door-
dringen en wat niet. Je kiest op basis van wat je aankan, wat je nodig 
hebt, waar je belangstelling naar uit gaat, je verwachtingen, je eigen 
gevoeligheden. 

Dit selecteren en interpreteren van informatie gebeurt ook wan-
neer je naar kinderen kijkt. Er zijn zaken die je onmiddellijk 
opvallen en andere die je ontgaan. Bij bewust observeren gaat het 
niet over toevallig, ‘zomaar’ waarnemen. We willen bewust, 
gepland en gericht ‘waarnemen’, met de bedoeling informatie te 
verkrijgen over de leerlingen.  Om  dit  te  kunnen realiseren is het 
noodzakelijk om de leerlingen in zoveel mogelijk situaties onbe-
vooroordeeld te observeren. Observeren wordt echt als we kijken 
hoe kinderen met elkaar omgaan, als we op zoek gaan naar de 
bronnen van diversiteit in onze klas en proberen zicht te krijgen 
op de gelijkenissen en verschillen, maar vooral op wat leerlingen 
daarmee doen. Dit noemen we breed observeren. 

 
Waarom 

Niet alleen wát de kinderen leren is belangrijk maar ook hoe ze de 
leerstof ervaren, hoe ze tot oplossingen komen, hoe ze met jou en de 
andere kinderen samenwerken, hoe ze die samenwerking ervaren, … 
Daarbij kunnen aspecten aan bod komen als sociale verhoudingen, 
vrije tijd en niet-schoolse vaardigheden, interactiewijzen, … 

Deze persoonlijke benadering stelt je in staat om een meer accuraat 
beeld te krijgen van ieders vaardigheden, interesses en behoeftes. Zo 
wordt het mogelijk om verder te bouwen op iemands ‘kunnen’ en niet 
te vertrekken vanuit ‘niet-kunnen’, de tekorten. 

Wat je ziet door breed te observeren kan je gebruiken om je 
leerlingen te motiveren, om hun competenties te betrekken bij het 
leren, om groepen in te delen, om doelgerichter te werken en realis-
tische, positieve verwachtingen te koesteren. En als we vertrekken 
van positieve verwachtingen, mogen we de lat best wat hoger leggen. 
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Hoe, waar en wanneer 

Ook het hoe, waar en wanneer van de observatie is belangrijk om 
genuanceerde en uiteenlopende  gegevens  te  bekomen  over  alle  
leerlingen. Observeer op verschillende momenten tijdens het school-
jaar. Er treden altijd verschuivingen op in wat kinderen bezighoudt en 
hoe ze met elkaar en met jou omgaan. Observeer ook op verschillende 
plaatsen: in de klas, op de speelplaats, in de gang, tijdens uitstappen. 
Grijp gelegenheden aan waarop je de leerlingen op een andere manier 
kunt bezig zien. Bepaalde activiteiten nodigen hier meer toe uit dan 
andere. 

Wie  breed  wil  observeren  kan  zich  in  het  begin  laten  leiden  door  
volgende richtvragen en instrumenten: 

 Observeer ik nu eigenlijk al breed? 

 Heb je zicht op de diversiteit in de samenstelling van je klasgroep? 

 Heb  je  zicht  op  de  onderlinge  verhoudingen  en  omgangsvormen  
binnen  je klasgroep? 

 Heb  je  zicht  op de gemeenschappelijke  interesses en  vaardigheden  
van de leerlingen? 

 Ben je op de hoogte van de ervaringen en omgangsvormen in hun 
thuissituatie? 

 Heb je zicht op hoe leerlingen leren? 

 

Wat doen we met de observatiegegevens? 

De invalshoek om naar kinderen te kijken mag niet beperkt blijven tot 
het nagaan in welke mate ze voldoen aan bepaalde vooropgestelde 
verwachtingen, waarbij vooral tekorten en achterstanden worden 
opgespoord. Bij de observatie-instrumenten vertrekken we van een 
positieve benadering: wat kan het kind? Waar is het goed in? 

En hierop aansluitend: wat doen we met deze gegevens? De observa-
ties moeten gegevens bevatten die de leerkracht bruikbare aanwij-
zingen biedt voor een andere aanpak waar het kind beter van wordt. 

 

OPEN KIJK IS REFLECTEREN 
 - UIT: ZIE JE WAT IK KAN? STEUNPUNT DIVERSITEIT EN LEREN O.I.V. PROEFTUINEN 

Reflecteren zorgt ervoor dat je je bewust wordt van verschillende 
aspecten van je handelen. Je gaat nadenken over het hoe en waarom 
van je handelen en je probeert op objectieve wijze naar jezelf te 
kijken. Zo krijg je inzicht in je eigen gedrag en ervaringen maar ook in  
 
 
 

http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/screening_breed_verkennen.pdf
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/observatie_omgang_lln_0.pdf
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/observatie_omgang_lln_0.pdf
http://www.diversiteitenleren.be/sites/default/files/observatie_hoe_leren_lln.pdf
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je persoonlijke opvattingen en ideeën die aan de basis liggen van dat 
gedrag. 

Reflecteren kan je alleen doen. Nog interessanter is om ook anderen 
hun kijk op de zaak te laten weergeven. Zo krijg je zicht op verschil-
lende perspectieven die er kunnen zijn rondom een zelfde feit, 
gebeurtenis, context, …. De inbreng van anderen helpt ook om meer 
van op afstand naar je eigen handelen en denken te kijken. 

Bij het reflecteren vertrek je van eigen ervaringen. Je vertrekt ook van 
wat je zelf ervaren hebt en wat je zelf deed, dacht en voelde. Maar 
daar blijft het niet bij: je probeert ook na te gaan wat jouw handelen 
teweeg bracht bij de anderen (leerlingen, collega's, …) om zo een 
beter beeld te krijgen van wat er in de praktijk gebeurde. 

Reflecteren heeft als doel  je handelen te evalueren en alternatieven 
te zoeken. Op basis van je eigen ervaring en kennis zet je een stap 
verder om verandering teweeg te brengen. 

Reflecteren en evalueren zijn verschillende zaken. Evalueren kan 
gezien worden als het terugblikken op een proces en er een 
waardering aan geven. Op basis van een evaluatie kan je beslissen om 
de zaken anders aan te pakken. In die zin kan evalueren een eerste 
stap zijn in het reflectieproces. Maar reflectie heeft uiteindelijk tot 
doel om denkkaders open te trekken en verandering teweeg te 
brengen. 

Ook voor kinderen zijn beiden belangrijk. Bij een opdracht, taak, 
groepswerk moet niet enkel worden gepeild naar het ‘resultaat’. Aan 
de  leerlingen wordt ook gevraagd om systematisch te reflecteren 
over het ‘proces’ dat ze doorlopen hebben. 

Middelen of mogelijkheden om de rol van de leerlingen in zelfreflectie 
te versterken: 

 samen  met  de  leerlingen  zoeken  naar  mogelijkheden  om  de  resul-
taten  van  de verschillende evaluaties bij te houden bv. een kaart 
maken met aandachtspunten, een checklist om te controleren, … 

 werken met portfolio (zie brochure 3 “Kansen geven”) 

 werken met autocorrectie 

 samen met de leerlingen bespreken wanneer er geëvalueerd wordt en 
waarover 

 leerlingen  betrekken  bij  de  bespreking  van  de  resultaten  en  aan-
bieden  van strategieën voor bijsturing (stappenplannen, klasgesprek 
over hoe je iets kan aanpakken/leren, extra instructiemomenten 
voorzien, …) 

 werken met tutors, … 

 

 
 



 

13 

 

OPEN KIJK IS MEER DAN ZIEN 

Als je gezonde ogen hebt, kan je zien. Maar kan je dan ook kijken? 
Kijken is gericht of met aandacht waarnemen met het oog. Kijken is 
dus meer dan zien alleen, het houdt ook in dat je weet wat je ziet! 
Synoniemen van kijken duiden nog beter aan dat naast het zien nog 
een andere (hersen-)activiteit verondersteld wordt: aanschouwen, 
afloeren, afneuzen, blikken, bezichtigen, bestuderen, bekijken, gluren, 
de ogen gebruiken, gadeslaan, kieken, met het oog waarnemen, ont-
waren, neuzen, observeren, onderscheiden, opmerken, rondloeren, 
aanzien, schouwen, koekeloeren, loeren, spieden, toekijken, … 

Als je kijkt naar de wereld rondom jou, zie je dan ook wat er werkelijk 
aan de hand is? Als je de hangerige kleuter observeert , zie je dan wat 
dit kind echt doet? Als je de lawaaierige leerling in je klas in het oog 
houdt, zie je dan alleen het vervelende storende gedrag, of zie je wat 
hij werkelijk doet of vraagt? Als je de brave volgzame leerling in het 
oog houdt, zie je dan dat hij aandachtig is of zie je dat hij alleen maar 
doet alsof? Kan je verder kijken dan je neus lang is? Besef je met 
welke bril je naar dat kind kijkt? En vanuit welk kader je kijkt: als 
autoritaire opvoeder, defensieve begeleider, machteloze opvoeder, 
bange begeleider, enthousiaste leerkracht, liefdevol, openstaand ...? 

In feite is kijken steeds een tweeledige actie: wat zie ik en wat zie ik 
"er achter". Naar het gedrag van kinderen kijken wordt mooi voor-
gesteld door Lut Celie van De Bleekweide in Gent. 

eerste stoel 
Wat toont het kind? 
Welk gedrag vertoont het? 
Wat merk je? 

tweede stoel 
Wat is de echte boodschap van dit kind? 
Wat vraagt of toont het echt? 

Dit is wat we onder andere bedoelen met "open kijk": je niet laten 
afleiden door de beelden op je netvlies en wat het bij je oproept, maar 
op zoek gaan naar de betekenis van die beelden. Bij het bekijken van 
het gedrag van kinderen ga je dus op zoek naar het "emotionele vat" 
van rusteloosheid, opgekropte gevoelens, ingrijpende gebeurtenissen, 
frustratie, eenzaamheid, ouderlijke stress, welbevinden, intrinsieke 
motivatie, persoonlijke interesses, karaktereigenschappen, fantasie, 
humor... 

Zien en kijken verschillen dus van elkaar. Een open kijk is dan nog een 
extra dimensie van kijken: je ziet waar het werkelijk om gaat en je 
vormt je daar niet onmiddellijk een mening over.  

 
 



 

14 

 

Waar en hoe kan je dit kijken - meer zien dan er te zien is - ontwikke-
len? Kunst kan daar van kindsbeen af bij helpen. Musea bezoeken, 
bekijken van monumenten, gebouwen, persfoto’s… kunnen kinderen 
op weg zetten naar een "open kijk". 

 We willen jullie in deze brochure (p. 17) enkele tips en voorbeelden 
aanreiken hoe je kleuters en leerlingen kan leren om goed te kijken. We 
focussen hierbij op het beschouwende aspect van de muzische vorming. 

 

OPEN KIJK IS NIEUWE PERSPECTIEVEN OPENEN 
 - UIT: ONDERWIJS MAAK JE SAMEN 

Als je stilzit gebeurt er relatief weinig in je lichaam, terwijl er juist van 
alles gebeurt als je gaat bewegen. Zo gaat er tijdens het bewegen 
extra bloed en zuurstof naar je hersenen. Verder worden er positieve 
hormonen aangemaakt, wat nieuwsgierigheid opwekt. Door te bewe-
gen raak je ook je teveel aan energie kwijt, waardoor je daarna weer 
meer geconcentreerd aan de slag kunt. Hebben de bewegingsacti-
viteiten ook nog verband met de leerstof, dan vang je twee vliegen in 
één klap. 

 Tussen de hoofdstukken zijn steeds bewegingstussendoortjes te vinden 
voor in de klas. Veel plezier! 

 

Ook letterlijk kan anders kijken, perspectieven openen. Denk maar 
eens aan het pointillisme. Als je dicht bij staat, zie je puntjes van ver-
schillende kleuren. Ga je enkele stappen achteruit, dan zie je ineens 
wat er geschilderd werd… Zo is het ook met dingen die je meemaakt: 
afstand nemen geeft een open kijk. Je verliest je niet in details, maar 
ziet waar het echt om gaat. 

 Het thema vliegen (p. 24) werd vanuit dit perspectief in de brochure 
verwerkt. 
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2. MOOI EN LELIJK 
 

 

EEN GESPREK - OVER MOOI EN LELIJK  

Een open kijk - eigen aan de filosofie - vraagt dat we door onze eigen 
waarheid heen prikken, de eigen mening in twijfel trekken en op zoek 
gaan naar verschillende invalshoeken. Een dergelijke ingesteldheid 
krijgen we door te luisteren naar uiteenlopende meningen en zo te 
ontdekken wat bevorderlijk is voor zowel de eigen ontplooiing als die 
van de ander. Door te filosoferen over 'mooi en lelijk' geven we de 
leerlingen de kans om na te denken en zelf hun kijk te verruimen. 

Observeren - Wat zie ik? Wat vind ik? 

Wandel met de kinderen door de school en de buurt. Geef ze de 
opdracht mee om rond te kijken alsof ze alles voor het eerst in hun 
leven zien. Vraag hen te onthouden wat ze mooi en lelijk vinden. 
Neem er eventueel foto's van. 

 

 

 

 

Filosoferen - Wat vind ik? Wat vindt een ander? 

Maak in de klas een kring en vertel wat filosoferen inhoudt: het gaat 
om ‘diep nadenken’, om wat jij denkt. Het gaat niet om goede of foute 
antwoorden of om punten. Meer achtergrond over filosoferen vind je in 
brochure 3 "Kansen geven", p. 24. 

In de kring kan je volgende vragen bespreken: 

 Wat vond je mooi? Wanneer vind je iets mooi? Of juist lelijk? 

 Kun je alles om je heen mooi vinden? 

 Moeten er lelijke dingen zijn om andere dingen mooi te vinden? 

 Waarom hebben mooie mensen zoveel succes op tv? 

 Vind je jezelf mooi? 

 Kan iemand die niet zo mooi is van buiten, toch heel mooi zijn van 
binnen? En omgekeerd? En wat vind je het belangrijkste? 

 Zou de wereld beter zijn als iedereen er hetzelfde uitzag? 

Belangrijk is dat kinderen leren inzien dat mooi of lelijk voor iedereen 
anders is. Mooi en lelijk is niet in een definitie te omvatten. Ze mogen 
dan ook naast elkaar bestaan. 

op voorhand een tocht uitstippelen of foto's verzamelen - ev. fototoestel -  
materialen - kopieën - e.a. 

Je kan ook in de klas blijven en de kinderen enkele foto's voorschotelen: 
  -  dingen in de school, de buurt, de omgeving, … 
  -  bekende mensen, bedelaars, mensen uit andere culturen… 
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EEN TEKENING - LEKKER LELIJK! 

Kondig aan dat de kinderen een speciale opdracht gaan uitvoeren: 
"We gaan de lelijkst mogelijke tekening maken. Je moet je best doen 
om ze zo lelijk mogelijk te maken". Laat hen zonder verdere uitleg 
kleuren en materiaal kiezen. Geef hen hooguit 15 min. de tijd.  

Waarschijnlijk  zullen de kinderen het daar moeilijk mee hebben. Het is 
immers een ongewone opdracht. Het zou best kunnen dat ze zich 
daarbij onzeker voelen en hulp zoeken bij jou of bij elkaar. Laat ze de 
opdracht uitvoeren naar best vermogen.  

Houd na de opdracht een eerste gespreksronde: 

 Vond je deze opdracht moeilijk?  

 Denk je dat je in je opdracht geslaagd bent?  

 Ben je tevreden met het resultaat?  

Laat alle tekeningen aan één grote wand ophangen. Maak er een soort 
tentoonstelling van. 

 Welke tekening is de lelijkste? Waarom? 

 Wat maakt een tekening lelijk?  

 Als je de opdracht hoorde wist je dan al wat lelijk was?   

 Wat is het verschil tussen mooi en lelijk?  

  

Kriebel-estafette 
 
Maak 5 groepjes van een gelijk aantal kinderen in de klas. 
Iedere groep staat in een rijtje (kinderen staan achter elkaar). 
De achterste persoon van elk groepje krijgt een kaartje met 
daarop een vorm of figuur. Hij/zij gaat het figuur met de 
vinger op de rug tekenen van degene die voor hem staat. Op 
deze manier wordt de vorm ‘doorgegeven’ naar de rug van 
het voorste kind. De voorste mag de vorm op het bord 
tekenen, of op een blaadje. Klopt het met de beginfiguur? Als 
het lukt, werk dan eens met letters, cijfers, tekens of korte 
woorden die je hebt gebruikt tijdens de les. 
 

Kinderen mogen niet praten tijdens de activiteit 

A3-bladen of groter - verschillende kleurmaterialen (potloden, wascostiften, 
krijt, stiften, verf) 
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3. EEN HUIS VOL KUNST 
 
 

DE VOORBEREIDING 
 - GESPROKKELD UIT:  BLIKOPENER BEELD, REALISATIE VAN CANON 

Elk museum heeft zijn collectie: die vormt de basis ervan. Het museum 
bepaalt wat het wil verzamelen. Daarnaast heeft het ook als taak die 
verzameling naar best vermogen te onderzoeken en te bewaren, zodat 
de getuigenissen van allerlei menselijke activiteiten en interesses aan 
de huidige en toekomstige generaties kunnen worden getoond. Het 
uiteindelijke doel is dus het toegankelijk maken van die getuigenissen 
voor het publiek. Het museum gaat dus zijn collectie presenteren en de 
bezoeker erover informeren. 

 
Verzamelen 

Leg in de klas een verzameling aan, een collectie die gedurende een 
langere periode (waarom niet een heel schooljaar) kan aangroeien 
met voorwerpen van uiteenlopende aard, bijeengesprokkeld of 
besproken in alle mogelijke lessen of activiteiten (vakoverstijgend!). 
Met deze collectie kunnen kleuters en leerlingen aan de slag: niet 
alleen kijken, maar ook voelen, ruiken, fantaseren, schrijven, tekenen, 
knutselen... Daarbij kiezen we bewust voor echte voorwerpen en niet 
voor reproducties. Later in het museum met voorwerpen en kunst-
werken kan de confrontatie immers onmogelijk vervangen worden 
door het werken met reproducties. 

Laat de kinderen aan de hand van deze groeiende verzameling 
vertellen over wat ze zélf verzamelen: Hoe groot is de verzameling, 
wat verzamelen ze juist? Laat ze hun verzameling meebrengen. 
Aan hen die geen verzameling hebben kan gevraagd worden wat ze 
zouden willen verzamelen. 

Je kan ook de kinderen (en ouders) op zoek laten gaan naar oude 
voorwerpen waarvan ze niet (meer) weten waarvoor ze dienen! 

 
Welles nietes spel 

Verzin bij elk nieuw voorwerp dat in de klas gebracht wordt voor de 
collectie tien (of minder) redenen waarom dit in de collectie past. 
Verzin ook tien (of minder) redenen waarom het voorwerp niet in de 
collectie past! 

 
Kijken in de toekomst 

Eerder voor de oudere leerlingen? Welke voorwerpen zouden de 
mensen binnen 300 jaar heel interessant vinden? Welke zouden ze 
nog kennen en gebruiken? Welke voorwerpen zullen verdwenen zijn?  
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Kaartspel 

Maak een aantal kaartjes waarop de tekens  " + / - / ? / ! / = / , " staan 
(of andere tekens of pictogrammen). Elk teken of pictogram staat voor 
een gevoel, bespreek eerst waarvoor elk teken staat. 

Voorbeeld 

 + "Dit is echt een leuk voorwerp!" 

 , "Ik weet niet of dit wel zo goed past bij de collectie." 

 ? "Wat is dit?" 

 = "We hebben al iets wat er op lijkt." 

De kinderen trekken een kaart en leggen de kaart bij een voorwerp 
dat er volgens hen bij hoort. Ze vertellen waarom ze dit voorwerp 
kozen. Waarom ze dat gevoel hebben bij deze voorwerpen. 

 
Lege stoel 

Zet een lege stoel vooraan in de klas of in de kring. Kies een voorwerp 
en plaats het op de lege stoel. Stel vragen aan het voorwerp. Het 
voorwerp zelf kan niet antwoorden maar weten de kinderen het 
antwoord? Een kind gaat achter de stoel staan en geeft antwoord. Zo 
wordt het kind de spreekstem voor het voorwerp. Dit is een oefening 
die kan putten uit alle domeinen: godsdienst, Nederlands, rekenen... 

 
20-vragen ronde 

Kies een voorwerp uit en zet het waar iedereen het kan zien. Verzin 
samen 20 vragen die je aan het voorwerp kan stellen. Haal de 
grappigste en saaiste vragen eruit. Beslis welke vragen het meest 
nuttig zijn. Welke zijn persoonlijke vragen? En welke heel zakelijk?  

 
Kun je me missen? 

Kies één voorwerp uit. Wat zou er gebeuren als dit voorwerp niet 
bestond? Bedenk een antwoord en zoek naar een alternatief voor dit 
voorwerp. Bijvoorbeeld: "Hoe zou je een blik openen, als er geen 
blikopener bestond?" (bijkomende vraag: Zouden de blikopener en 
het blik samen uitgevonden zijn?) 

 
Strip 

Kies een voorwerp. Bedenk tien woorden die volgens jou bij dat 
voorwerp passen en schrijf ze op. Zoek afbeeldingen in tijdschriften 
die bij dat voorwerp horen. Maak met die afbeeldingen een mini-strip 
over jouw voorwerp. Je kunt ook woorden uitknippen om tekstbal-
lonnen mee te maken. 
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HET MUSEUMBEZOEK  

Denk eerst zelf na wat je van plan bent, wat je de kinderen wil laten 
bekijken of bezoeken. Een uitstap naar een museum (gebouw, 
monument, park...) kan een gemoedelijke klasuitstap worden die de 
zintuigen aanspreekt en de creativiteit aanwakkert of inspireert, die de 
blik "verruimt". Een degelijke voorbereiding en een flexibele houding 
kunnen hectische toestanden voorkomen. 

De confrontatie met de voorwerpen of kunstwerken in het 
museum zelf kan en mag niet vervangen worden.  Onthoud daar-
bij dat het museumobject zelf niet spreekt: het geeft zijn verhaal 
pas prijs als er een actie van een kijker tegenover staat = open kijk. 

Je kan als leerkracht zelf het museumbezoek begeleiden of opteren 
voor een museumgids. Bij deze laatste optie is het moeilijker om de 
voorbereidende oefeningen en de geplande naverwerking in de klas op 
elkaar af te stemmen. Gidsen willen ook dikwijls te veel informatie 
verstrekken in een kort tijdsbestek. 

Je moet ook kiezen of je al dan niet ter plaatse gebruik zal maken van 
het aanwezige kinderatelier!  

Tien tips om het meest uit een museumbezoek te halen. 

1. Wees voorbereid 

Zorg dat je alle praktische zaken kent en afgesproken hebt. Weet hoe je het best 
(en het goedkoopst) het museum kan bereiken. Wanneer je mag aankomen, 
wanneer je moet vertrekken (om tijdig terug op school te zijn). Waar en hoe je mag 
eten met de kinderen (en hoeveel dit kost). Voor de allerkleinsten is het misschien 
nuttig om zelf een snack te voorzien (gemakkelijk en netjes op te eten!). Denk aan 
extra begeleiders indien je dat nodig acht. Misschien kan je ook gebruik maken 
van goedkoop of kosteloos openbaar vervoer via het Mos-project 
(http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos)  of het Canon-initiatief van het 
departement voor onderwijs (http://dynamo3.canoncultuurcel.be) 

2. Heb een plan 

Vermijd de stress door uit te zoeken wat je gaat doen wanneer je ter plaatse bent. 
Bezoek daarvoor het museum ( gebouw, monument, park..) zelf eerst op voorhand. 
Met je lerarenkaart is de inkom van heel veel Belgische musea gratis! Bezoek ook 
de website van het museum op voorhand en kies welke activiteit, evenement of 
kunststukken je wil bekijken. Denk ook om de juiste kledij voor je kinderen te 
vermelden met speciale aandacht voor comfortabele schoenen. 

  

http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos
http://dynamo3.canoncultuurcel.be/
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3. Ga vroeg  

Met een klasgroep is dit niet altijd vanzelfsprekend , maar tracht zo vroeg mogelijk 
in het museum aan te komen en vermijd zo de grote drukte. Denk hierbij misschien 
aan een wegbreng- en ophaalsysteem met en door ouders. Vroeg starten zorgt er 
ook voor dat de kinderen fris en goed uitgerust aan de “start” verschijnen. Als er 
plaats is, buiten het museum of in de buurt, is het misschien niet slecht om hen 
even te laten spelen zodat de spanning van de reis verwerkt is vooraleer ze het 
museum binnenstappen. Een toiletbezoek hoort hier ook zeker op zijn plaats. 

4. Herhaal de regels 

Er zijn slechts enkele museumregels die kinderen moeten kennen : niet aanraken, 
niet lopen, geen lawaai maken. Een kindgericht museum zal hier en daar wel 
objecten, plaatsen voorzien, waar kinderen deze regels even mogen vergeten. 
Benadruk in je bespreking van de regels wat ze wel mogen en kunnen doen : zich 
amuseren, kleurrijke kunst bekijken, spelletjes spelen ( waar toegelaten is, of 
waartoe ze worden uitgenodigd door de tentoonstelling zelf). 

5. Zet de toon 

Wees enthousiast en de kinderen zullen jouw voorbeeld volgen. Als je iets ziet wat 
jezelf graag ziet, scherp dan hun interesse aan door te zeggen : “Wow, kijk hier 
eens!”. Voor je het weet, beginnen ze zelf hun enthousiasme, hun voorkeur te uiten. 
Hou ook rekening met het feit dat kinderen blijkbaar liever naar driedimensionele 
zaken kijken dan naar tweedimensionele! 

6. Minder is meer 

Dit is zeker waar tijdens een museumbezoek. Focus op een paar voorwerpen of 
objecten die de interesse van je kinderen kan wekken. Een uur of minder 
galerijbezoek is, zeker voor kleinere kinderen, meer dan genoeg. Wanneer ze meer 
willen doen of zien, tracht dan een wandeling te maken door de rest van het 
museum en laat je hiervoor leiden door de kinderen. De vermoeidheid mag het bij 
de kinderen niet overnemen van hun enthousiasme, hun verwondering... enz. 

7. Hou het gezellig 

Vermijd om je kinderen te veel informatie te willen verstrekken. Het is beter om hen 
in de plaats “open vragen” te stellen die creatieve interacties en conversaties 
uitlokken. Vragen zoals “Wat zie je? Wat denk je hierbij? Wat voel je als je dit ziet? 
Welke kleur vind je hier het opvallendst?... Bij kleinere kinderen kan je hun “kijken” 
ook sturen door het spelletje “Ik zie” en vraag hen om vormen, kleuren, dieren en 
andere details te zoeken en te tellen. Vele musea bieden ook familiegidsen aan 
waarin bruikbare ideeën te vinden zijn onder andere met interactieve activiteiten. 
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8. Wees flexibel 

Blijf niet strikt bij je vooropgesteld plan wanneer je merkt dat je kinderen geboeid 
geraken door iets wat ze op “hun weg “ tegenkomen. Dit kan soms leiden tot 
“betere” ontdekkingen en avonturen van en door uw kinderen. Wanneer je ziet dat 
de kinderen hun interesse verzwakt voor een activiteit, ga dan verder met een 
andere activiteit of laat hen zelf iets kiezen in de nabijheid wat hen aanspreekt. 
Denk er aan dat zij het zijn die vandaag het museum “bezoeken” en “ontdekken”. 

9. Neem een pauze 

Dikwijls hebben musea een tuin of een plaats buiten ( speciaal voor kinderen) om 
te genieten. Dit zijn goede plaatsen voor je kinderen om een snack te eten, om te 
rusten en om rond te rennen. Deze plaatsen moet je in je voorbereiding opgezocht 
hebben zodat je er ten allen tijde gebruik van kan maken. 

10.  Weet wanneer je moet vertrekken 

Eindig het bezoek wanneer je kinderen nog genieten en vooraleer ze vermoeid 
geraken. Het is immers van belang voor een volgend bezoek dat je kinderen zich 
de plezierige momenten herinneren en niet de momenten nadat ze hun limieten 
bereikt hebben. Ook al heb je niet alles gezien en gedaan wat je had gepland, er is 
nog altijd een volgende keer. 

 

DE VERWERKING 

Mini-strip - catalogus 

De oefening van het maken van een mini-strip (zie p. 18) kan nu 
aangewend worden voor een voorwerp dat men gezien heeft in het 
museum. Je kan al de mini-strips bundelen en zo een nieuwe (klas-) 
catalogus maken over het museum. 

 

Museumpostkaart 

In de museumshop heb je een aantal postkaarten gekocht. De 
kinderen noteren kort hun “idee, gevoel, …” over het museumbezoek. 
De kaarten kunnen verzonden worden naar afwezige kinderen, naar 
ouders, naar de directeur... 

Je kan de leerlingen een “elfje“ laten noteren. Een “elfje” is een 
gedicht van elf woorden verdeeld over 5 regels. De vorm is: 1 woord, 
2 woorden, 3 woorden, 4 woorden en weer 1 woord. Het laatste 
woord is een krachtige samenvatting. Het aantal lettergrepen is 
onbelangrijk en speelt absoluut geen rol. Het laatste woord is dus de 
“bom”, waarmee je als het ware zegt “juist ja”. Elke zin staat op 
zichzelf. Je mag één of meer zinnen dus per se niet in stukken hakken.  
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Door de lengte van de woorden zorgvuldig te kiezen (extra 
moeilijkheid voor oudere leerlingen) kan men van dit gedicht ook 
optisch een mooi geheel maken.  
Ook in de kleuterschool is dit een haalbare oefening, als de leerkracht 
de woorden verzamelt en ze dan samenbrengt in een elfje. 

Enkele voorbeelden op volwassen niveau 

Zwanger 

Opgezwollen enkels 

Elke ochtend misselijk 

Kramp in de kuiten 

Hoera 
 

Chaos 

Vol hoofd 

Hoofd vol gedachten 

Beren op de weg 

Kopzorgen

Bron: Het Elfje nader bekeken (dichtvorm) | Kunst en cultuur | Gedichten 

 

bloedzwart 

mijn hart 

in de kast 

ik haal het eruit 

kopen? 

 
Geef de leerlingen “lege” postkaarten met het formaat 15 op 10 cm. 
Laat de kinderen een postkaart ontwerpen voor het museum. Laat ze 
zoveel mogelijk technieken gebruiken : tekenen, schilderen, knippen, 
plakken, een combinatie... 

 

Associatiekrant 

Maak met de klas een krant over het museum en jullie bezoek.  
(gebruik hiervoor bv flip-over papier). In de krant kun je artikels, 
interviews, foto’s en strips plaatsen, net als in een echte krant. Zorg 
ervoor dat iedereen een exemplaar krijgt!! Hier zie je duidelijk het 
vakoverschrijdende van dit project terwijl het hoofddoel “beter en 
verder leren kijken” niet naar de achtergrond verdwijnt! 

 

 

 

 

http://kunst-en-cultuur.infoyo.nl/gedichten/16913-het-elfje-nader-bekeken-dichtvorm.html#ixzz2BoTY0qG2
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Museumcampagne 

Ontwerp een campagne voor het museum dat je bezocht. Laat de 
kinderen deze campagne voorstellen of verspreiden in de school, in de 
andere klassen, tijdens een schoolfeest. 

Laat de campagne zich toespitsen op het aantrekkelijker maken van 
het museum voor kinderen. Wat zou het museum nog kunnen 
organiseren voor kinderen? 

 

De favoriet 

Wat was jouw favoriet object/kunstwerk in het museum? Hoe zou jij 
dit presenteren? Kun je een origineel tekstbordje maken voor dat 
voorwerp/kunstwerk? 

 

Debat 

Iedereen neemt een rood, een groen en een wit stukje papier. Elke 
leerling schrijft over het museumbezoek een stelling op het witte 
papier. Het gaat over de eigen mening! Iemand leest de stellingen 
voor. Iedereen moet dan partij kiezen door het rode papier (je gaat 
“akkoord”) of het groene papier (je gaat “niet akkoord”) in de lucht 
steken. Je kan dit ook doen op de “ren-je-rot”-methode waarbij de 
leerlingen op een bepaalde plaats gaan staan indien ze akkoord zijn, 
en op een andere plaats indien ze niet akkoord zijn. De leerkracht zal 
telkens 1 leerling pro en 1 leerling contra aan het woord laten.  

 

Het museum in geluiden 

Neem verschillende geluiden op die je doen terugdenken aan het 
museum. Denk terug aan het museumbezoek: wat hoorde je in de 
tentoonstellingszalen, in de cafetaria, aan de balie, tijdens de weg 
naar en terug van het museum... 

De kinderen “verduidelijken” de geluiden en leggen uit waar ze waren, 
wat ze deden, wat ze zagen, wat ze voelden.... 

Conclusie: 

We legden de nadruk op museumbezoek om kleuters en kinderen een 
kans te geven op een bredere (andere) kijk. Het is logisch dat dit 
verhaal anders verloopt voor een driejarige kleuter dan voor een 
twaalfjarige zesdeklasser. Op het eerste gezicht lijken de 
voorbeeldoefeningen slechts voor oudere leerlingen geschikt, maar 
kleuterleiders/kleuterleidsters zijn creatief genoeg en hebben genoeg 
vertrouwen in hun kleuters om ook voor hen deze oefeningen te laten 
“renderen”.  
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4. VLIEGEN 
 

 

EEN AANZET - VIEGELTJE  (uit "Iep!" door Joke Van Leeuwen) 

Iep! is een verhaal over een wezentje dat half mens, half vogel is. 
Maar het boek gaat ook over waarnemen: Je kunt hetzelfde zien en 
toch iets heel verschillend. En over de ontoereikendheid van de taal: 
we ruiken veel verschillen en we weten niet hoe we ze moeten 
noemen. Taalfilosofie voor kinderen, kundig verstopt in een wonder-
mooi verhaal. 

In de PowerPointpresentatie werd een deel van het boek verkort 
verteld. Een mooie aanzet om te dromen en te fantaseren over vliegen. 

Lees het verhaal voor aan de hand van de powerpoint of prenten. Bij 
oudere kinderen kan je het verhaal zelf laten lezen (powerpoint of 
prenten met tekst). Laat de kinderen fantaseren over volgende 
vragen: 

 Zouden Tinne en Warre verdrietig zijn? Zouden ze gaan zoeken? 
 Wat zou Viegeltje allemaal doen? Wat zou ze zien vanuit de lucht? 
 Zou Viegeltje enkel vliegen of ook stappen? 
 Zou Viegeltje heimwee krijgen? 
 Waar zou Viegeltje naar toe gevlogen zijn? En waarom? 

 

EEN SPEL - OP ZOEK NAAR VIEGELTJE 

Verdeel de klas in groepen. Leg uit dat elke groep een spel zal 
maken waarin we op zoek gaan naar Viegeltje. Elke groep kiest 
een plaats waar Viegeltje volgens hen naar toe is. Het tweede dat 
moet gekozen worden is de vorm van het spel (ganzenbord, 
cluedo, kwartet, …) en de manier waarop de spelers achter de 
plaats komen (via vragen die ze moeten oplossen, via een raadsel 
dat moet ontrafeld worden, via tips die ze krijgen …). Om de 
groep op weg te helpen, kan je met hen verschillende soorten 
gezelschapsspelen bekijken en bespreken. Laat de groepen nadien 
van start gaan met het stappenplan op de volgende pagina. 

 

PowerPointpresentatie - laptop - beamer 
of kopieën van de pagina's 

Allerlei soorten gezelschapsspelen - kopieën van het stappenplan (1 per 
groep) - knutselmateriaal 
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Spel: "Op zoek naar Viegeltje" 
 
 
Stappenplan 
 

1. Waar is Viegeltje volgens 
jullie naar toe gevlogen?  
Fantaseer zoveel mogelijk over die plek. Is het ver? 
Binnen of buiten? Hoe is het daar? Hoe is Viegeltje daar 
gekomen? 

2. Hoe laat je de spelers van jullie spel dit ontdekken? 

3. Welk spel is daar het best voor? 
o memory 
o kwartet 
o ganzenbord 
o cluedo 
o stratego 
o … 

4. Maak een ontwerp. 
Wat heb je allemaal nodig om het spel te spelen (speelbord, 
vraagkaartjes, pionnen, …)? Hoe ziet dat alles er dan uit? 

5. Verdeel de taken in je groep en ga aan de slag. 
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EEN VERHAAL - MIJN HUIS IS EEN BALLON  

Een heerlijk fantasierijk verhaal, geschreven door A. Panis, waarin je 
het ruisen en blazen van de wind kunt horen en voelen. 

 
Voorlezen 

Lees het verhaal voor aan de hand van de powerpoint of de 
vertelprenten. Ga hierna even in op de werkelijkheid. 

 Kan dit verhaal echt gebeuren? 

 Kan een huis vliegen? 

 Wat kan er wel vliegen? 

De laatste vraag komt verder aan bod. Verwoord zeker ook dat huizen 
in boeken wel kunnen vliegen. 

 
Verkennen - De lucht in! 

Ga (liefst bij mooi weer) met de kinderen naar een park. Vergeet de 
twee grote vellen en de wascostiften niet! Laat de kinderen op het 
gras liggen en naar de lucht kijken. Zien ze iets voorbij vliegen, dan 
tekenen ze dit op één van de vellen. 

Na een tijdje verzamel je iedereen rond het blad. Hou een kort 
leergesprekje: 

 Wat hebben we allemaal gezien? Kies een voorwerp of dier uit dat jij 
even wil zijn. Waarom wil je juist dat zijn? 

 We gaan nu zelf de lucht in, we kunnen vliegen. Wat denk je dat we zien 
als we naar beneden kijken? (Spoor hen aan om verder te denken dan 
"park", ze kunnen hiervoor rond zich heen kijken. Verlaat met hen in 
hun fantasie het park: Wat is daar buiten allemaal te zien? Op de weg 
naar school of verder in de stad/gemeente?) 

 Zien we die dingen hetzelfde? Zien we de stam van de boom of de deur 
van een huis? Hoe ze het er van boven uitzien? 

Laat hen weer in het gras liggen en met hun ogen dicht een tocht door 
de lucht maken. Ze mogen zelf verzinnen wat ze op hun weg zien. Laat 
hen om de beurt één ding hiervan optekenen hoe het er van boven uit 
ziet. 

Eenmaal terug in de klas kan de lijst met vliegende dingen uitgebreid 
worden aan de hand van prenten en boeken. Ook kunnen luchtfoto’s 
bekeken en besproken worden. 

Het boek, de PowerPointpresentatie of kopieën ervan - twee grote vellen 
papier - wascostiften 
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Hoekenwerk - Vliegideeën. 

 Knutselhoek: Onder begeleiding met papier maché hun favoriete 
vliegvervoermiddel maken (luchtballon, helikopter, vliegtuig). 

 Bouwhoek: Bouw enkele eenvoudige plattegronden van park of dorp na 
en trek er luchtfoto’s van. Laat de kinderen de luchtfoto’s nabouwen. 

 Leeshoek: mogelijke aanvullende boeken: 
De gele ballon - Ch. Dematons; Ikke gaat vliegen - E. den Butter; 
Ik kan vliegen - R. Krauss; Kraai moet vliegen - R. De Pelseneer; 
Mol wil vliegen - M. Rentjes 

 
Verteltas - Mijn huis is een ballon. 

Werken met verteltassen verruimt de blik van de ouders. Ze maken 
niet alleen kennis met de praktijk van de klas, maar ook met de 
manier waarop hun kind hierop inspeelt. Een leuke manier dus om 
ouders mee te nemen in het vliegverhaal. 

Zorg zeker ook voor een schriftje waarin ouders of kind een reactie 
kwijt kunnen. Dit geeft vaak verrassende resultaten en geeft ook de 
leerkracht een blik op het thuisgebeuren. 

De inhoud van deze tas is te vinden op de VLP-website: 

www.vlp-scholennetwerk.be 

 Sommige werkjes vragen nog wat voorbereiding: 

 Huisballon: blaas een ballon (liefst een veelkleurige) op en 
teken er een huis op; laat de ballon terug leeg 

 Knutselblad: Snij een kurk doormidden, prik door één helft 
een lang touw en knoop dit aan één kant dicht. Knip een 
stukje karton of dik papier uit met afmeting  

  

Ritmes klappen 
 
De leerkracht begint als spelleider. Hij/zij klapt een ritme op 
de tafel. De kinderen klappen het ritme na. Varieer in snelheid 
en combinatie door steeds een ander ritme te klappen. Geef 
de kinderen ook eens de opdracht om leider te zijn. Laat de 
kinderen daarna ook eens ritmes klappen op de eigen benen 
of de benen/rug van een klasgenoot. Op deze manier moeten 
de kinderen samen werken door af te stemmen op elkaar. 
 

Kun je een liedje klappen? De tafels oefenen of woor-
den spellen terwijl je klapt? 
Probeer in plaats van te klappen ook eens te stampen. 

http://www.vlp-scholennetwerk.be/
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5. BEZINNING  
 

We kozen als symbool voor deze bezinning de luchtballon. Soms zien 
we de kleurrijke luchtballonnen in de lucht hangen. Het is waarschijn-
lijk heerlijk om in zo’n kleurige ballon over het land te zweven, over 
steden, dorpen en akkers, over bossen en over meren. Het is stil, er is 
geen wind, of liever: je drijft op de snelheid van de wind. Je kan alles 
zien vanuit een nog ongekende hoek. 

Mooi voor iedereen - een verhaal 

Leerkracht of oudere leerling leest het verhaal voor. 
 

Knubbe en Anne wilden een luchtballon maken om samen op groot avontuur 
te vertrekken. Wekenlang hadden ze geknutseld om het in elkaar te krijgen. Ze 
hadden geknipt, geplakt, gepuzzeld, genaaid, gelijmd. Eindelijk was het zover. 
Om beurten bliezen ze lucht in de ballon, tot hij als een grote peer overeind 
stond in de tuin. En toen beseften ze dat ze iets vergeten waren. De ballon had 
geen kleur. Hij was niet geel, niet grijs, niet bruin. Hij was kleurloos, en dat 
mocht zo niet blijven. Knubbe en Anne besloten de ballon een vrolijk kleurtje te 
geven. Maar toen begonnen de problemen: Knubbe wou de luchtballon blauw 
schilderen en Anne wou een gele luchtballon. Voor het eerst hadden ze samen 
echt ruzie. Er werd geduwd en getrokken tot... KNAL! De blauwe en de gele 
verfpotten vielen om en de verf liep door elkaar. En terwijl ze verbijsterd 
toekeken zagen ze hoe de gele en de blauwe verf zich met elkaar vermengden 
en samen een groene kleur kregen. Het leek wel toverij. Toch vonden Knubbe 
en Anne groen niet de beste kleur voor hun ballon. Ze staken de koppen bijeen 
en zonder nog ruzie te maken, besloten ze om de luchtballon in alle kleuren 
van de regenboog te schilderen. Zo vindt iedereen iets mooi aan de 
luchtballon, zeiden Knubbe en Anne.  Want iedereen is anders en vindt iets 
anders mooi. 

Eindelijk was de luchtballon klaar om te vertrekken, op avontuur! 
 

 leerkracht Wij hebben ontdekt dat wij allemaal een andere kleur de mooiste 
vinden. En misschien houden we van sommige kleuren helemaal niet. 

  Wat waar is voor kleuren is ook waar voor veel andere dingen: de een 
eet graag appelen, de ander houdt meer van peren. De ene is dol op 
voetbal, de andere op lezen. Misschien ken je zelf ook wel voorbeel-
den van wat je zusje of broertje leuk vindt en jij helemaal niet. Dat we 
verschillende dingen leuk vinden, is prima. Als iedereen hetzelfde 

luchtballon: prent/foto/projectie/geknutseld door de kinderen - lied - 
verhaal 
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mooi zou vinden, werd onze wereld saai. Nu zit hij vol verrassingen. 
Hou je ogen dus maar open. 

 
Zandzakjes weg - Hoe kan het beter? 

  leerkracht Om een ballon dicht bij de grond te houden, heeft de ballonvaarder 
zandzakjes mee. Wanneer hij wil stijgen, maken we deze zandzakjes 
los en gooien we ze overboord. Zo zijn er dingen die zwaar wegen en 
die we liever niet meedragen. Laten we het weer goed maken met 
elkaar en het overbodige zand weg gooien. Laten we leven zoals Jezus 
ons gevraagd heeft. 

 leerling 1 Het is niet altijd makkelijk om samen iets te realiseren. We denken al 
gauw dat ons idee het beste is. En toch is het plezanter om samen 
dingen te doen, dan in je eentje. Samen weet je meer. 

 leerling 2 Het is niet altijd makkelijk om echt naar de andere te luisteren, met 
een open hart en zonder vooroordeel. Vaak hebben we onze mening 
al gevormd nog voor de ander gesproken heeft. En toch is het goed te 
horen dat een ander ook goeie ideeën heeft. 

 leerling 3 Ook elders in de wereld, in Afrika, in India of Amerika zijn er kinderen 
die samen met ons een ballon willen maken, en samen met ons op 
avontuur willen gaan. Het is niet altijd gemakkelijk om eraan te 
denken dat zij er ook bij horen, dat zij ook kansen moeten krijgen om 
van hun leven een mooi avontuur te maken. 

 

 

 

 

 

 
Geef de ballon maar door… - Een pluim geven. 

De kinderen zingen het onderstaande liedje en geven een ballon aan 
elkaar door. Als het lied uit is geeft het kind dat de ballon heeft de bal-
lon aan een ander kind en hij zegt iets positiefs over het kind. Zo leer je 
al jong wat het betekent om een compliment te ontvangen of te 
geven. 

 

 

 

 

 
 

 

Onder de prent of projectie van de ballon staat een emmer zand, ergens vooraan een lege 
schaal. Telkens als een leerling zijn tekstje leest, neemt hij vooraf een handvol zand uit de 
emmer en doet deze in de schaal. 
Na de tekstjes krijgen ook andere leerlingen de mogelijkheid om een handvol zand in de 
schaal te gooien. Op het einde tekent de leerkracht een hart in het zand. 
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Tot slot - een gebed 

Je kan het gebed samen lezen of laten voorlezen. 

 

Ik geloof in God, die ons de aarde heeft geschonken,  
als een reuzenballon met de mooiste kleuren 
van liefde, hoop en vertrouwen. 
Ik weet dat op sommige plekken op aarde 
grijs en zwart de bovenhand hebben gekregen 
omdat mensen elkaar het goede niet gunnen. 
Maar ik geloof 
dat wij de wereld weer mooier kunnen kleuren, 
als een prachtige luchtballon die schittert in de zon. 
En als het regent en anderen rond mij verdrietig zijn, 
zal ik zelf proberen een zonnetje te zijn zodat ieder  
zijn lievelingskleur kan zien schitteren.

De elektrische schok 
 
Alle kinderen staan in een kring. Eén persoon begint met het 
doorgeven van de elektrische schok. Het doorgeven van de 
elektrische schok doe je door je handen tegen elkaar te 
houden en je handen te richten op een ander. Als je de schok 
doorgeeft naar iemand die naast je zit, zeg je ‘ZIP!’ Als je de 
schok naar iemand doorgeeft aan de overkant van de kring 
zeg je ‘ZAP!’  
 
Als je het verkeerde woord zegt, dan ga je zitten. Let op: je 
moet het spel proberen snel te spelen, je moet namelijk geen 
tijd hebben om na te denken. Deze oefening heeft als doel om 
de concentratie te verhogen. 
 

Voeg een woord toe: Boink! Bij boink stuur je de elek-
trische schok terug naar de persoon waar hij vandaan 
kwam. Deze persoon is nu nog een keer aan de beurt. 



 

   

 

 

Wij zijn onderweg 

Wij zijn allemaal onderweg, 
En onderweg zijn betekent dat je er nog niet bent. 

Wij gaan voort zo goed we kunnen, 
Wetend dat we nog niet bereikt hebben, 

Wat we willen bereiken. 
Een reiziger moet niet te veel omkijken 

Maar vergeten wat achter hem ligt, 
Anders loopt hij het gevaar 

Daar te blijven staan, waar hij omzag, 
Of naar het vroegere terug te gaan. 

Wij moeten vooruit. 
Wij zijn onderweg, 

Wij zijn er nog niet, en 
Daarom moeten we doorgaan 

Met alles te onderzoeken. 
Wij zijn onderweg 

En daarom moeten we niet ontevreden zijn, 
Met wat we nu zijn, 

Als we tenminste willen bereiken, 
Wat we nog niet zijn. 

Want zodra je zelfgenoegzaam wordt 
Zul je stil blijven staan. 

Zodra je zegt: ‘ nu is het genoeg’ , 
Zul je ten onder gaan. 

De een loopt sneller dan de ander, 
Misschien lopen wij traag 
Vergeleken bij diegenen 

Die snel voortgang maken. 
Maar we horen bij elkaar. 

Wij horen bij hen die vooruitkomen. 
 

Augustinus (354-430) 
 

 

 

  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je inzet als lesgever stelt niet veel voor als het alleen bij woorden blijft. 
 Om echt  resultaat te hebben, moet je zelf ook leven naar je woorden.  

Dat moet het belangrijkste kenmerk zijn van je engagement. 
 

Méd. 202,3,1 

 


