
 

 

 

THEMA MULTIMEDIA | 5-6 

 
Communicatiemiddelen: rooksignaal, postduif, radio, tv, krant, internet, telegrafie, telefoon, film, brief, . 

Opening/prikkeling  
 
Maak met het team een filmpje waarin de kinderen worden uitgedaagd om iets te doen, op onderzoek uit te 
gaan. Script verzinnen met de ingrediënten van het thema.  
 
Of laat een doos bezorgen met daarin een oude telefoon en een brief. Het is een brief van Frans Multi de Media. 
Hij is een vriend van Dr. Flow en die heeft jullie hulp nodig; hij zit vast in een oersaaie grijze wereld. Zonder tv, 
zonder telefoon, zonder communicatie-middelen. Hij daagt de klas uit om een nieuwe apparaat te ontwerpen en 
hem te bevrijden van de grijze wereld waarin hij zit.  
 
Voorstelling over het thema.  



 

 

 

 

Excursies- de deur uit!  
 

• Bezoek aan een drukkerij  
• Bezoek aan een krant  
• Museum Techniek met een ziel:  

De ontwikkelingen op technisch gebied gaan wel heel erg snel de laatste jaren! Kun jij je voorstellen dat 
er 20 jaar geleden nog geen mobiele telefoons en tablets waren? In museum “Techniek met een ziel” leer 
je alles over de technische ontwikkeling van ons leven! 

• Museum Beeld en Geluid Amsterdam  
• Bezoek lokale omroep (communicatiemiddel: radio) 
• MuZIEem Nijmegen 
https://muzieum.nl/ons-aanbod/groepen/school 

 

Activiteiten/workshops op school 

MuZIEum op locatie 
De titel zegt het eigenlijk al: het muZIEum komt naar je toe. Vanuit onze vaste locatie in Nijmegen reizen wij het 
hele land door om nog meer ogen te openen. Zo gaan we bijvoorbeeld naar scholen, zorginstellingen, gemeentes, 
commerciële instellingen en Tech bedrijven. 
Op de locatie van de opdrachtgever bieden wij een uniek ervaringsprogramma aan. Hierbij staan, net zoals in het 
muZIEum zelf, de blinde of slechtziende gids én het zelf ervaren van verschillende oogaandoeningen altijd 
centraal.  
https://muzieum.nl/ons-aanbod/muzieum-op-locatie 

Menselijke communicatie door de tijd 
Van rooksignaal naar postduif naar telefoon naar whatsapp 
 

VAN POSTDUIF NAAR DRONE 
Postduiven waren vroeger echte helden. Het wonderbaarlijke vermogen van deze dieren om vanuit een 
willekeurige plaats pijlsnel hun eigen hok terug te vinden, werd voor diverse doeleinden gebruikt. Zeker in het 
tijdperk voor de draadloze communicatie werden duiven op ruimte schaal ingezet als postbode, in vredestijd 
maar vooral in oorlogstijd. Denk aan spionage duiven. 
Tegenwoordig worden postduiven wel nog vaak gebruikt voor wedstrijden, maar niet meer om post te bezorgen. 
Wel is PostNL bezorgmogelijkheden met drones aan het onderzoeken. Een drone is een onbemand luchtvaartuig. 
Het toestel wordt op afstand bestuurd. We gaan kijken of we zelf zo’n drone kunnen besturen! 
 

GPS-tocht  
Tocht met GPS, QR-codes met opdrachten of een ouderwetse speurtocht met plattegrond door de buurt - 
plattegrond maken met routebeschrijving en andere groep laten lopen.  
 



 

 

 

Dans of muziekworkshop 
Zonder taal communiceren, hoe doe je dat? Met dans of muziek kun je ook communiceren. Ervaar het zelf tijdens 
een workshop dans of muziek. Lichaamstaal versus emoties overbrengen met muziek, alles is mogelijk.  

Workshop gebarentaal  
 

Dieren 
Dieren kunnen net als mensen niet zonder taal. Alleen communiceren ze niet via taal, maar op een andere manier. 
Met een gids gaan we een wandeling maken en onderzoeken we hoe de communicatie tussen de dieren die we 
tegenkomen verloopt.  

STOP MOTION 
Animatie is en blijft een populaire en toegankelijke manier om een verhaal te vertellen. En het mooie is: het is ook 
nog leuk ze zelf te maken. Samen met de docent ga je aan de slag om je eigen animatiefilm vorm te geven. Hierbij 
kun je gebruik maken van allerlei technieken: je kunt tekenen, je kunt knippen en plakken of je werkt met 
bestaande poppetjes en achtergronden. 
Er kunnen zeer veel verschillende thema’s worden gekoppeld aan stopmotion, maar zeker ook duurzaamheid, 
nepnieuws, mediawijsheid. 

Even naar de rapper op de hoek van de straat… 
De muziekstroom rap komt op het eerste gezicht vaak een beetje boos over. 
Rappers proberen door middel van de muziek een boodschap over te brengen. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd 
geklaag te zijn. Wat wil jij graag kwijt? Welke emotie hoort daarbij? 
Eerst leer je dichten en rijmen en dat is het begin om met hulp van onze stoere rappers een vette rap over jouw 
onderwerp te maken. Om het echt vet te maken kunnen we er misschien ook nog een clip of dans op verzinnen!  

Zeg het in zo weinig mogelijk woorden! 
In deze workshop bedenk je eerst wat je heel graag tegen iemand wil zeggen. Samen met een ambachtelijke 
drukker ga je deze boodschap drukken. Aangezien ambachtelijk drukken heel veel werk is moet je de boodschap 
verpakken in zo weinig mogelijk letters en woorden. Vervolgens druk je samen met Bart je boodschap op een 
gave kaart met een antieke drukpers! 

NIEUWS IN EEN ANDER PERSPECTIEF 
Op internet of in de krant ga je op zoek naar een nieuwsbericht wat past bij jou, wat jou aanspreekt omdat je er 
blij van wordt. Met dit nieuwsbericht als uitgangspunt ga je beeldend aan de slag. Je maakt je eigen 
nieuwskunstwerk. 

ILLUSIES EN GELUID! 
We gaan aan de slag met een hoorspel: geluid en illusies. Je ziet een filmpje, maar onder dit filmpje zetten we 
andere geluiden. Dat is gek! Kunnen we dit zo maken dat je niet meer weet of het echt is of nep? 
 

HOORSPEL 
Een hoorspel is een luister programma in verhaalvorm waarbij naast stemmen ook omgevingsgeluiden te horen 
zijn. Hoorspelen bestaan in alle soorten en maten: van één acte tot een hele serie, thriller, detective, een 
humoristisch verhaal of waargebeurd verhaal, van nieuw tot oud, van Nederlands tot (vertaald) uit het buitenland: 
wij houden ervan! 



 

 

 

Een hoorspel kan diverse thema’s hebben, bijvoorbeeld sprookjes: 
• Toverdrank maken – brouw je eigen toverdrank 
• Kookworkshop in de keuken; sprookjeshapjes maken 
• Heksenhuis bouwen van snoep – knibbel knabbel knuisje 

 
 

Challenges  
 
Uit de ultieme lijst met doe- en maakwoorden:  
Bij elk DOEwoord is een challenge voor de kinderen te bedenken. Een paar voorbeelden:  
 
IK TEKEN – je mag vandaag niet praten, alleen tekenen. Succes!  
 
IK EXPERIMENTEER – met een materiaal dat je nog niet kent en bedenk hoe je met dit materiaal kan 
communiceren. Maak gebruik van de lijst met GNOE-materiaal om een materiaal te kiezen.  
Naar de GNOE-materialenlijst: https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/hoe-gnoe-je/ 
 
IK FILM – ontdek hoe voelt het als je een uur niet kan/mag praten. Maak een vlog over je ervaring.   
 
IK ONTWERP - bedenk een oplossing voor een dag zonder WIFI. 
 
IK PRUTS MET GREEN SCREEN – maak een dans met dolfijnen en vertel je verhaal met greenscreen 
 
IK PRUTS MET STOP MOTION – ontdek hoe een tekenfilm gemaakt wordt met stopmotion.  
 
IK PRUTS MET APPARATEN – ontwerp je eigen apparaat 
Nodig iemand van het Repair Cafe uit op school, verzamel oude apparaten (vooral telefoons) en ga ze samen uit 
elkaar draaien om te onderzoeken hoe ze werkten. Bouw vervolgens met de reststukken een nieuw apparaat om 
mee te communiceren.  
 
 
 
 

Meer ideeën? 
Ga dan naar www.cultuurpad.nl/inspiratie en typ in de zoekbalk een woord uit het thema in en je krijgt nog meer 
suggesties.  



 

 

 

 
 


