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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.  
ME Media  
MeMedia is een interactieve klassenvoorstelling speciaal ontwikkeld voor groepen 7-8 PO en onderbouw VO. In 
een theatrale setting met decor en rekwisieten in het klaslokaal geeft een regisseur spelopdrachten aan acteurs 
én leerlingen. Dat is de basis voor de gespeelde scènes. De spelopdrachten gaan over het omgaan met internet en 
social media. 



 

 

 

Het is onderdeel van hun leven, leerlingen staan er mee op en gaan ermee naar bed. Instagram, Snapchat en 
WhatsApp, hoe vind je daar je weg in? Wat is echt en wat niet? Wat is er leuk aan en waar loeren de gevaren, zoals 
pesten, vriendschap, je privacy en waar liggen jouw eigen persoonlijke grenzen eigenlijk? 
In de intieme setting van de eigen klas of mentorwerkgroep wordt de leerlingen zelf gevraagd om samen met de 
acteurs de scènes te spelen. Soms wordt een scène na bespreking herhaald en opnieuw en anders uitgespeeld. 
Daarnaast zorgt de inzet van muziek voor inspirerende intermezzo’s. 
Op deze manier voelen en ervaren leerlingen aan den lijve wat het effect van social media kan zijn. 

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) 
• Bezoek Philips Museum | https://www.cultuurpad.nl/inspiratie/en-toen-was-er-licht/ 

 

Activiteiten/workshops op school 
 

RECLAME RECLAME… 
Aan de hand van een stop-motion filmpje gaan we een reclamefilmpje maken met iPads… Dat wordt vast een 
gouden Loekie! 
 

PRESENTEREN VOOR TELEVISIE 
Altijd al het journaal willen presenteren? Of RTL Boulevard? 
In deze workshop ‘ Presenteren voor televisie’ krijg je de kans! Na een inleiding van de docent ga je zelf aan de 
slag en krijg je allerlei tips om je eigen programma te presenteren. Je medeleerlingen leggen je werk vervolgens 
netjes vast op camera en zorgen dat het geluid goed is. Zo is iedereen voortdurend bezig! 
 

I-social  
Social-media specialist Leu Seuren komt naar school om de kinderen op een prikkelende en enthousiaste manier 
te leren over de do’s en dont's op het gebied van social-media. Wat is het gevaar van cyberpesten?                     Is het 
grappig om filmpjes met vrienden te delen? Waarom geef ik mijn adresgegevens niet online?  Hoe weet ik of mijn 
chatvriend echt is? Na afloop zouden de kinderen een folder kunnen maken, een dramales over preventie kunnen 
volgen of een andere activiteit ter verwerking. 
 

WORD DE BAAS OP HET INTERNET! 
Wie is de baas op internet? Is dat Google? Of de overheid? Of ben jij het? In de zes lesmodules van De Baas Op 
Internet leren kinderen tussen 10 en 14 jaar alles over de belangrijkste spelers op het web, wat data is, hoe de 
code achter Snapchat werkt en wat een cookie nou eigenlijk precies is. Mediawijsheid, maar dan technisch! En dat 



 

 

 

mag best een beetje leuk zijn; zo ontwerp je zelf een escape room, bouw je het internet na met sponsjes en rietjes 
en bedenk je de best mogelijke zelfrijdende auto. Download de lessen gratis! 
https://debaasopinternet.nl/ 
 

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. 
 

Live-muziek 
Interactieve voorstelling waarbij de leerlingen een boek voorlezen en twee muzikanten er live-muziek bij maken.  
Eventueel aangevuld met kinderen die ook muziek maken.  Hoe speelt muziek een rol bij communicatie?  
Of een aantal reclamefilmpjes als uitgangspunt en daar andere muziek onderzetten. Wat voor effect heeft dat op 
de boodschap? 

Reclamefilmpje! 
Samen met een expert ga je aan de slag met het maken van een reclamefilmpje voor een product dat je zelf hebt 
verzonnen. Dit kan een bestaand product zijn wat je op een hele andere manier gaat gebruiken of een product 
wat je vooraf al met een groepje hebt bedacht. Je bedenkt het script, filmt en monteert het filmpje. Welke 
product maakt het beste reclame? 

Kijk-Goed 
Film is een populair medium om de wereld te ontdekken en te begrijpen. Voordat kinderen kunnen lezen en 
schrijven, hebben ze vaak de wereld al ontdekt via het bewegend beeld. Het begrijpen van beeldtaal van film is 
onmisbaar geworden in onze gemedialiseerde samenleving. Ook als cultuurvak biedt film vele mogelijkheden, 
want film is kunst, film is entertainment en film is cultureel erfgoed. Film kan, net als andere kunsten, ontroeren, 
vermaken en aan het denken zetten. 
Het programma Kijk-goed heeft diverse films die aansluiten bij doelen in de groep en zijn geschikt voor 
verwerking en discussie in de klas. Afhankelijk van het doel wordt er een film uitgekozen. Thema’s zijn onder 
andere: vriendschap, liefde, identiteit, gezondheid, pesten en nog veel meer. 
Natuurlijk is de beleving van een bezoek aan een (film) theater ook een onderdeel van het programma. 
 

Wat een media... 
Bij het Filmtheater De Nieuwe Scene leren kinderen over verschillende soorten media (zoals film, tv en games), 
krijgen te maken met verschillende technieken en leren zo op speelse wijze ook hoe ze met media kunnen 
communiceren. 
Bijvoorbeeld: 

• Workshop VR Stereobril, waarin kinderen hun eigen Virtual Reality brillen maken; 



 

 

 

• Mini Media Academy met een proeftuin vol nieuwe media-technieken en -tools, waarin kinderen onder 
andere robots programmeren en websites ‘hacken’. 

Film-LAB: Eeuwige propaganda (try-out) 
 
Dok 6, de bioscoop in Panningen heeft samen met een filmmaker een nieuw programma ontwikkeld, heet 
eeuwige propaganda. In dit programma leggen ze een link tussen propaganda vroeger en nu, met nepnieuws, 
deep fake, mediawijsheid, 75 jaar vrijheid.  
 
We zouden een trial kunnen doen bij Dok 6 van het programma. Als testschool. Klinkt echt veelbelovend. Meer 
info in bijlage.  

Geschiedenis van het Schrift 
Waar komt ons ABC vandaan? 
De Geschiedenis van het Schrift is leerzaam en interessant of je nu jong of ouder bent! We starten met een vlotte 
lezing over het schrift en beginnen in de prehistorie. Daarna maken we de overgang naar de historie waar we het 
ontstaan van ons schrift zullen ontdekken en waar de eerste kleitabletten met het spijkerschrift ten tonele 
verschijnt. De Egyptenaren gebruikten hun eigen schrift, het hiërogliefenschrift. We ontdekken waar het alfabet 
vandaan komt, het monnikenwerk, de uitvinding van de boekdrukpers, de kroontjespen, lei en griffel en eindigen 
met de tablet. Er is eerst een lezing, aansluitend kan een workshop worden gevolgd over Geheimschrift 
of een boodschap achterlaten op een kleitablet. Spijkerschrift of geheimtaal, alles is mogelijk. 
 

PROGRAMMEREN IN DE KLAS 
Als je zin hebt in een boterham met kaas, dan kan je zeggen: papa, mag ik een boterham met kaas? Maar wat nu 
als je vader niet weet wat een boterham is, wat kaas is, en dat je de kaas op de boterham moet doen, de 
boterham moet snijden en dan geven? Dat is eigenlijk wat programmeren is: een apparaat of computer kent maar 
een paar woorden: de programmeertaal. Je moet met die beperkte set woorden zorgen dat de computer doet wat 
je wil, of dat je vader de boterham geeft die je wil. 
Allereerst leert programmeren je om logisch en abstract te denken. Je krijgt inzicht in hoe computers en 
apparaten werken. We hoeven niet allemaal programmeurs te worden, maar zo’n inzicht helpt ons ook als we met 
de computers werken. 
Daarnaast kan je op ieder niveau enorm veel creativiteit kwijt in het bouwen van simpele animaties, websites, 
filmpjes of muziek. Het geeft enorm veel voldoening als je na wat gepuzzel zelf een spelletje hebt gemaakt en je 
ziet hoe je vriendje het speelt! 
Programmeren leert je probleemoplossend denken en vereist op verschillende manieren planmatig werken. 
 

HIËROGLIEFEN 
Hiërogliefen lijken op een geheimschrift, want niet iedereen kon dat vroeger lezen, laat staan schrijven. In Egypte 
vind je nog steeds ‘deze heilige tekens’. Je kunt ze bijvoorbeeld vinden op oude tempels en in piramides. 
Maar wat zijn hiërogliefen eigenlijk? Het zijn tekens en kleine tekeningen. Je kunt het vergelijken met een soort 
alfabet maar niet van letters maar van tekens, klanken en soms hele woorden. 
In dit kindercollege van Curiosityworld proberen we het ‘geheimschrift’ uit het Oude Egypte te kunnen lezen en te 
begrijpen. We duiken ook in de geschiedenis van het Oude Egypte, het ontstaan van de hiërogliefen, de rol van 
veldheer Napoleon, het fort in Alexandrië, de codekrakers en nog veel meer. We gaan in de workshop zelf ook in 
hiërogliefen schrijven. Wat dacht je van je eigen naam op een echt stuk papyrus (papier van riet) uit Egypte. 
 



 

 

 

PRATEN MET BEELD 
Indianen gebruikte vroeger beeldschrift/pictogrammen om te communiceren. Een beetje net als de hiërogliefen 
van de Egyptenaren. Éen beeld zegt meer dan 1000 woorden. We gaan kijken of wij, net als de indianen, met 
verschillende beelden een heel verhaal kunnen vertellen! Maak zelf een alfabet van beelden en schrijf/teken een 
verhaal! Ieder kind presenteert zijn/haar verhaal voor de klas. 

RECLAME BEGRIJPEN 
Samen met een reclame filmmaker leren we hoe grote bedrijven reclame maken en iets willen verkopen. Deze 
trucjes gaan we toepassen in onze eigen reclamefilmpjes. 
 
 

Challenges  
 
Uit de ultieme lijst met doe- en maakwoorden:  
Bij elk DOEwoord is een challenge voor de kinderen te bedenken. Een paar voorbeelden:  
 
IK PROGRAMMEER -  
 
IK MAAK RADIO - Maak je eigen (zelfverzonnen of juist waargebeurde) radio-interview opnemen. Om het zo 
echt mogelijk te maken voeg je zelf de geluidseffecten toe. 
 
IK TEKEN – bedenk en maak je eigen morse-code  
 
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/ PRUTS MET GREENSCREEN EN STOPMOTION – WEEK-WEERBERICHT | Ga een week lang je eigen 
weerbericht maken zoals jij denkt dat het zou moeten. Ga aan de slag met film, stopmotion en/of greenscreen en 
maak dagelijks een mooi verslag.Aan het eind van de week is er een mooi week-weerbericht! Maak er elke dag 
iets bijzonders van! 
 
IK ONDERZOEK – bedenk fake-news, breng het de wereld in en onderzoek wat het effect ervan is.  
 
IK ONTWERP – er bestaan geen drukkerijen meer, de krant kan dus niet meer geprint worden. Ontwerp een 
eigentijdse krant die niet gedrukt wordt.  
 
IK PRUTS MET APPARATEN – ontwerp je eigen apparaat 
Nodig iemand van het Repair Cafe uit op school, verzamel oude apparaten (vooral computers) 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.  

 
 


