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KINDERBOEKENWEEK

PRINT
BOEK DIT PROJECT

Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55

Worden wat je wil!
- Kinderboekenweek-project
Het Kinderboekenweekthema ‘Worden
wat je wil’, is de perfecte aanleiding
voor een beeldend project waarin de
kinderen gaan verbeelden wie of wat ze
willen worden. Ze gaan eerst nadenken
over hun toekomst. Vervolgens gaan ze
dit toekomstvisioen in 2D of 3D verbeelden. In overleg met de vakdocent wordt
bepaald welke techniek er gebruikt gaat
worden. De resultaten worden geëxposeerd zodat de hele klas een blik krijgt
in ieders gedroomde toekomst.

Tags: kansengelijkheid,
identiteitsvorming,
zelfvertrouwen,
Kinderboekenweek
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

notities

En dan over 20 jaar een reünie
organiseren!
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Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: identiteitsvorming,
zelfvertrouwen, diversiteit,
Kinderboekenweek
Prijs: vanaf € 404,+ materiaalkosten € 20,-

Worden wat je wil!
- Kinderboekenweekproject

notities

Het Kinderboekenweek-thema is dit jaar
‘Worden wat je wil’. Een mooie aanleiding
voor een fotografie-project waarin de
kinderen zichzelf gaan fotograferen als hun
toekomstige ik. Eerst gaan we kijken naar
voorbeelden van Cindy Sherman, de fotografe die al 35 jaar portretten van zichzelf
maakt waarin ze zich verkleedt als iemand
anders. Geïnspireerd gaan de kinderen een
eigen, nieuwe identiteit bedenken en hier
een creatief zelfportret van maken. De klas
hangt na dit project vol met portretten van
onbekende bekenden!
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Filmen met een Greenscreen

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 45, 54, 55
Tags: samenwerken, creërend
vermogen, digitale vaardigheden,
Kinderboekenweek
Prijs: vanaf € 487,50
+ eenmalige vervoerskosten € 50,-

notities

Met een greenscreen kun je jezelf overal naartoe teleporteren en kun je dus worden wat je wil. Deze bekende
techniek uit de film- en televisiewereld kun je goed
gebruiken om met kinderen bijzondere, fantasierijke films
te maken. Samen kijken we naar bestaande filmscènes
waarin de greenscreen-techniek wordt gebruikt. Daarna
is het onze beurt! Er wordt een script geschreven met
losse scènes die de kinderen voor een greenscreen
spelen. En dan begint de magie. Of je nu boven op een
vulkaan wil dansen of winkelen in een Middeleeuws
dorpje, door de verzengende woestijn wil sjokken of
lekker luieren op een andere planeet. Alles kan!

Leuk om te doen tijdens de
Kinderboekenweek ‘Worden
wat je wil’ of als afscheidsproject van groep 8
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Speel je toekomst!

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: Kinderboekenweek,
identiteitsvorming, expressieve
vaardigheden
Prijs: vanaf € 197,- (gr. 1-3)
en € 247,50 (gr. 4-8)

notities

In deze lessenreeks, geïnspireerd op het Kinderboekenweekthema ‘worden wat je wil’, staat je toekomstige zelf centraal.
Een theaterdocent gaat met de leerlingen aan de slag over
hun toekomstdromen. De fantasie wordt gestimuleerd en
in samenwerking met klasgenoten worden authentieke
toekomstverwachtingen bedacht. Daaruit ontstaan vanzelf de
personages. Hoe praat zo iemand? Wat draagt je personage?
En wat gebeurt er als de personages elkaar ontmoeten? De
beste manier om je voor te bereiden op de toekomst is om het
nu alvast te spelen!

Groep: 1 t/m 8
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Groep: 1 t/m 4
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 5, 9, 12, 54, 55
Tags: lichamelijke
expressie, Kinderboekenweek,
dansplezier, creërend vermogen
Prijs: vanaf € 197,-

Dans je Toekomst

notities

Bakker, stratenmaker, vlogger, voetballer
of toch dolfijnentrainer? Het maakt niet uit
wie je bent of waar je vandaan komt, in dit
dansproject kun je alles worden wat jij wil!
Wie zijn onze idolen of helden? En komt
dat door wie ze zijn of het beroep dat ze
hebben? We dansen en bewegen langs alle
beroepen waar de kinderen nieuwsgierig
naar zijn en dromen alvast over later.

6

PRINT
BOEK DIT PROJECT

Groep: 6 t/m 8

Worden wat je wil!

Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 2, 9, 55,
Tags: Kinderboekenweek,
identiteitsvorming,
kansengelijkheid,
taalontwikkeling
Prijs: vanaf € 247,50
+ materiaalkosten € 20,-

Geïnspireerd op Kinderboekenweekthema ‘Worden wat je wil’

notities

Is je grote held vaak te zien op tv? Of wil je later
je geld verdienen met het maken van podcasts?
Misschien bewonder je die dokter en wil je later
mensenlevens redden! Hoe kun je dat leren? En wat
verdien je eigenlijk als boswachter? Er zijn zoveel
beroepen die je kunt gaan ontdekken. De kinderen
zoeken in groepjes naar iemand met hun droomberoep en doen een interview of maken een podcast
over hun geliefde beroep. De vakdocent begeleidt ze
in het maken van een mooi verhaal waar de hele klas
tijdens de presentatie van kan leren én genieten!

Aantal lessen: vanaf 3
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Kún je worden wat je wilt?
Ons wordt verteld dat je kan worden wat je wil, maar is dat wel zo?
En kun je altijd bereiken wat je wilt zolang je je maar genoeg inzet?
Hebben we allemaal de vrijheid om te doen wat we willen, of bestaat
vrije wil eigenlijk niet en worden we beperkt door onze persoonlijkheid,
opvoeding en aangeboren kwaliteiten? En wat betekent dat voor
mensen die geen succes hebben gehad in het leven? Allemaal lastige
vragen waar de kinderen over gaan nadenken en praten. We gaan
oefeningen doen en testjes, we gaan elkaar bevragen en onze ouders
en opa’s en oma’s vragen stellen. Want wat werd hen verteld en waar
komt dat idee eigenlijk vandaan dat iedereen alles kan bereiken? Na
deze lessenserie hebben de leerlingen (de grenzen van) hun vrijheid
én hun mogelijkheden beter leren kennen en daarmee zichzelf en de
ander meer leren accepteren.

Leuk om te doen tijdens
de Kinderboekenweek
‘Worden wat je wil’

Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 1, 3, 34, 54
Tags: Kinderboekenweek,
kansengelijkheid,
identiteitsvorming,
burgerschap

notities

Prijs: vanaf € 315,+ materiaalkosten € 20,-
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