
Lesplan 1: Kennismaking, keuze onderwerpen scenario 

Les 1 en 2 (100 minuten): 
Kennismaking, keuze onderwerp en 
scenario 

Voorbereiding 

Huiswerk 

Het huiswerkblad vind je op de website. 

Als huiswerk moeten de leerlingen filmpjes bekijken, het broodkruimelpad 
noteren, een qr-code kopiëren of printen, en een beoordeling geven van één 
filmpje. Alles staat netjes uitgelegd op het huiswerkblad. 

Indien mogelijk bezorg je de leerlingen dit blad digitaal zodat ze het kunnen 
invullen in Microsoft Word. Op die manier leren ze ook een afbeelding kopiëren 
van het internet. 

Je kan het huiswerk ook klassikaal uitvoeren als een aparte les. 

Benodigdheden 

Voor deze eerste les heb je in principe geen computer nodig. Als je nog eens 
met de hele klas een filmpje wil bekijken en beoordelen heb je een computer 
met internetverbinding en een beamer nodig. 

Lesverloop: 

Klasgesprek (10 minuten) 

Omdat de leerlingen voor hun beoordeling kritisch naar de filmpjes keken, 
kennen ze direct alle criteria voor een geslaagd filmpje. Het maakt het eerste 
klasgesprek over de filmpjes makkelijk.  

Bespreek aan welke criteria een goed filmpje voldoet en schrijf het in 
staakwoorden aan bord: 



1. Duidelijke uitleg van het onderwerp 

2. Traag, duidelijk gearticuleerd spreken 

3. Duidelijk schema met slim gebruik van kleuren 

4. Filmpje kort en bondig houden 

5. Aanspreken, doelstelling vertellen en afsluiten 

Leg uit (of herhaal) hoe we de filmpjes zullen maken. 

Keuze van onderwerp > Uitschrijven van scenario en schema > Digitaliseren 
met PowerPoint > Opnemen van stem > Bewaren als filmpje > Publiceren 

 

Met deze pictogrammen aan je bord is het proces duidelijk.  
Je kan ze downloaden van de website Home > Doe je Mee > Lesplannen 

Groepen verdelen (2 minuten) 

Zelf de groepjes verdelen of de leerlingen groepjes laten maken. Werken per 
drie is het maximum. 

Onderwerp kiezen en materiaal zoeken (10 
minuten) 

Leerlingen mogen zelf kiezen of ze een taal- of een reken-onderwerp nemen 
en welk deelonderwerp het zal zijn. Ze controleren of hun onderwerp al 
uitgewerkt is op de website. 

Starten aan scenario en bijhorend schema (rest 
van de les) 

De leerlingen schrijven het scenario uit en maken een schema op de daarvoor 
voorziene blaadjes. 
Download ze op de website 

 
 


