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Inleiding 
Zet een paar onderwijsgekken bij elkaar die een hoop tools en apps kennen, laat ze ideeën 

bedenken rondom een kunstproject en je krijgt … de inspiratiepublicatie Inside Out School!  

Deze publicatie hoort bij Inside Out School. Het is een educatieve invulling bij het kunstproject Inside 

Out Tilburg dat onderdeel is van het Tilburgse Incubate Festival 2012.  

Je kunt hem printen maar bedenk dan wel dat je de links bij de lessen niet ziet!  

We wensen jullie veel plezier met het kunstproject Inside Out School!  

 

Suzanne Keurntjes 

Kim Kokkelink  

Saskia Dellevoet  

  

  

http://www.insideoutschool.com/
http://www.insideouttilburg.nl/
http://www.insideouttilburg.nl/
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Cartoon maken (PO midden- en bovenbouw) 
Door: Maarten Oprins - student Fontys PABO Tilburg 

 

Korte beschrijving 

Een bitstrip maken-  een cartoon waarin het verhaal van een moeder tot leven komt. (2 uur) 

Kerndoelen  

Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving (34 t/m 39) 

Benodigdheden  

Computers met internetverbinding; Bitstrips klassenaccount; kennis over Bitstrips; eventueel een 

smartbord. 

Medium 

Internet  

 

Voorbereiding (1 uur) 

Account aanmaken op Bitstrips, ook voor de kinderen. Maak eventueel zelf een voorbeeld met 

Bitstrips. Het is handig om de basics van de tool te kennen. Bitstrips is een zeer intuïtieve tool. 

Leerlingen gaan er automatisch mee aan de slag.  Informatie over werkwijze Bitstrips. 

Lesonderdelen en groepssamenstelling (1 uur) 

1) Klassikaal: instructie. Laat op een smartbord zien hoe je een strip kunt maken. Thema van de 

strip = het verhaal van de moeder of moeder-kind. Tip: laat een handige leerlingen een 

voorbeeld maken voor de groep/klas.  

2) Individueel: leerlingen maken een bitstrip.  

3) Docent: zorgt ervoor dat alle bitstrips ergens (digitaal) klassikaal gepresenteerd kunnen 

worden.  

Evaluatie  

Klassikaal bespreken van de strip. Hierin benoemen dat moeders belangrijk zijn en ook gaan kijken 

waarom dat zo is. 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’. Volg  

ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

 

http://www.bitstrips.com/
http://www.bitstripsforschools.com/support/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Voorbeeld (klik op de foto voor de link) 

 

  

 

http://saskiadellevoet.blogspot.nl/2012/08/spelen-met-webtools-en-apps-voor-inside.html
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Minecraft: een kader/ lijst bij de foto en het verhaal (PO bovenbouw, VO) 
Door: Bart van Eeuwijk - Student Fontys PABO 's Hertogenbosch 

 

Korte beschrijving  

Maak een Minecraft kader dat in de stijl is van het verhaal dat de foto over de betreffende moeder 

vertelt.  

NB Als je Minecraft nog niet kent, vergt het redelijk wat voorbereiding. Tip: laat een leerling die 

Minecraft goed kent, uitleg geven aan zijn klas.  

Kerndoelen PO 

 Nederlands > Taalbeschouwing  (10-11-12)  

 Rekenen Wiskunde > Wiskundig inzicht en handelen (23-24-25)  

 Rekenen Wiskunde > Getallen en bewerkingen (26 t/m 31)  

 Rekenen Wiskunde > Meten en meetkunde (32-33)  

 Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en samenleving (34 t/m 39)  

 Kunstzinnige oriëntatie (54-55-56) 

Benodigdheden  

 Digibord; Pen voor het Digibord 

 Minecraft (download de classic versie en zorg dat je een geüpdate Java versie hebt)  

 Foto’s met portretfoto’s van moeders van Inside Out (School)  

Medium  

Internet: Minecraft  

Voorbereiding 

In dit blogbericht lees je wat Minecraft is. Zorg dat je de tool zelf goed kent en creëer een lege 

wereld binnen Minecraft. . Zie de wiki en de beginnersgids voor informatie over deze game. Gebruik 

vooral deze tutorial, anders is het lastig om te doorgronden wat je precies moet doen.  

Lesonderdelen en groepssamenstelling  

Lesdoelen:  

 Kinderen kunnen creatief ingaan op een casus.  

 Kinderen kunnen door middel van een verhaal of vanuit een foto een beeld schetsen bij een 

persoon.  

 Kinderen weten wat lengte, breedte, hoogte en omtrek zijn. Ook kunnen zij deze toepassen. 

 De kinderen gaan rekenen met vermenigvuldigen en kunnen dit ook toepassen (zij oefenen 

hier dus mee) 

Opzet: de leerlingen maken een Minecraft kader dat in de stijl is van het verhaal dat de foto over de 

betreffende moeder vertelt.  

 

1) Leerlingen kiezen een foto. Bekijk de gekozen foto’s en analyseer wat er met de foto is en 

wat erachter ligt.  

http://www.minecraft.net/
http://www.nrcnext.nl/blog/2010/10/07/minecraft-is-het-gamefenomeen-van-het-moment/
http://nl.minecraftwiki.net/wiki/Hoofdpagina
http://nl.minecraftwiki.net/wiki/Lessen/Beginnersgids
http://www.youtube.com/watch?v=0VWnQHS-ffs
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2) Laat een leerling Minecraft voordoen of doe het zelf door. Geef een korte instructie of laat ze 

in tweetallen uitzoeken hoe Minecraft werkt.  

3) Leerlingen verzinnen een fotolijst/ kader speciaal voor de foto van die moeder. Simpel, 

complex, wat voor vormen etc. Praat ook over waarom de leerlingen voor dit type lijst 

kiezen.  

4) Laat ze uitrekenen wat het aantal blokjes is in hun zelfgemaakte fotolijst op Minecraft. 

Vragen: Hoeveel blokjes zitten er dan in het kader?; Als je de achterkant ook vol wilt maken?;  

Hoeveel centimeter moet de fotolijst zijn in de hoogte? Lengte?; Hoe meet je dit?; Welke 

kleuren kies je?; Hoe heb je afgelezen aan de foto, of gelezen vanuit het verhaal wat je wilt 

maken voor fotolijst/kader?; Hoe groot moet de fotolijst zijn? Wat zijn de afmetingen? Laat 

ze uitrekenen.  

5)  Indien er nog tijd over is: maak blokjes aan de achterkant. En weer rekenwerk: hoeveel 

blokjes heb je dan? En hoe reken je dit uit?  

6) Nog meer tijd over? Laat de leerlingen een echte fotolijst maken zoals in het voorbeeld met 

hout, papier maché, papier etc. 

Evaluatie 

Je vraagt aan de kinderen of ze dit zo in de stad op kunnen hangen. En waarom ze dit specifieke 

kader hebben gekozen. 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

Hoe werkt Minecraft? (klik op de foto om het filmpje te starten)

  

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
http://www.youtube.com/watch?v=FaMTedT6P0I&feature=player_embedded
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Mijn moeder is uniek! (PO midden- en bovenbouw) 
Door: Melanie Deumers en Rianne Broekaart - student Fontys PABO Tilburg 

Korte beschrijving  

Wat maakt jouw moeder, anders dan andere moeders? Dat gaan de kinderen verwerken in een 

digitale poster, een Glogster 

Kerndoelen 

Nederlands > Mondeling Onderwijs (1-2-3), Nederlands > Taalbeschouwing  (10-11-12), Oriëntatie op 

jezelf en de wereld > Mens en samenleving (34 t/m 39) , Kunstzinnige oriëntatie (54-55-56) 

Medium 

Internet: Glogster  

Benodigdheden  

 Foto’s  

 computers 

 Camera's 

 Videocamera's 

 Digibord 

Voorbereiding  

Inleiding: 

Foto's afdrukken van verschillende moeders van het project Inside Out School. Zie voor de 

mogelijkheden van Glogster de voorbeelden op de Weebly Inside Out School. 

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling  

 

1) Instructie van het onderwerp met een eventuele vraag.  

2)  Foto's bekijken over verschillende moeders 

3)  Aan de hand van de vraag en de foto's ontstaat er een kringgesprek.  

4)  Het maken van de poster, 'Mijn moeder is uniek!' 

5)  Presenteren van posters aan elkaar. 

Inleiding: 

Kringgesprek met foto's van verschillende moeders, die je met de kinderen gaat bekijken. Wat 

valt hen op? Welke verschillen zien ze? Wat vinden ze bijzonder en zien ze overeenkomsten? 

 

Kern: 

De kinderen maken een digitale poster over hun moeder. Ze kunnen gebruikmaken van de tool 

glogster.com om een poster te maken. Deze poster moet weergeven wat jouw moeder uniek 

maakt. Wat kan er allemaal in een glog?  

Filmpjes en liedjes via YouTube; foto’s en andere afbeeldingen.  

Laat kinderen foto's laten maken over hun moeder. Wat maakt haar uniek? Deze foto’s 

verwerken de kinderen in de glog.  

 

http://www.glogster.com/
http://insideoutschool.weebly.com/
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Of: laat ze een filmpje maken over hun moeder, waarin ze zelf vertellen over hun moeder. Als je 

het filmpje upload naar YouTube, is het zo in te bedden in de Glog.  

 

Afsluiting/verwerking: 

Kinderen presenteren aan elkaar hun poster en vertellen hoe ze te werk zijn gegaan en wat hun 

moeder uniek maakt. Deze posters kunnen misschien ook gepresenteerd worden binnen de 

school. 

Evaluatie 

Door ze het te laten presenteren aan elkaar en eventueel te laten presenteren door de gehele 

school. 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Wij gaan op (i)Pad! (PO midden- en bovenbouw) 
Door: studenten Minor Kind Leren, Media Fontys Pabo Tilburg 

Korte beschrijving  

Een speurtocht aan de hand van GPS via de iPad naar de verschillende moeders. Foto inscannen met 

iPad of smartphone. NB Omdat je bij dit idee zelf nog opdrachten voor leerlingen bij foto’s moet 

bedenken, kost de uitvoer ervan extra voorbereiding.  

DEZE LES WORDT VOORZIEN VAN EEN VOORBEELD ZODRA DE INSIDEOUT APP ER IS. HOUD DE 

WEEBLY IN DE GATEN DE BUNDEL WORDT REGELMATIG VERVERST. 

 

Kerndoelen  

Nederlands > Schriftelijk Onderwijs (4 t/m 9), Oriëntatie op jezelf en de wereld > Mens en 

samenleving (34 t/m 39) , Oriëntatie op jezelf en de wereld > Ruimte (47 t/m 50), Oriëntatie op jezelf 

en de wereld > Tijd (51-52-53), Bewegingsonderwijs (57-58) 

Medium  

iPad of smartphone 

Voorbereiding 

Route uitzetten en vragen bedenken. (2 uur)  

Benodigdheden  

iPads, eigen smartphone 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) Klassikaal met praktijkvoorbeeld --> vertel wat ze moeten doen, laat een foto zien + de 

activiteit/ opdracht die erbij hoort.  

2) In groepjes op pad op zoek naar de foto's.  

Leerlingen krijgen een vraag die ze moeten beantwoorden en doorsturen binnen een 

bepaalde tijd. 

3) Controleren van de vragen.   

4) Bevindingen bespreken.  

Evaluatie 

Klassikaal in bijvoorbeeld een kringgesprek.  

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool


11 
 

Portret tekenen (PO midden- en bovenbouw, VO, ROC) 
Door: Marlies van Gulik, Linda Vervoort en Marjolein van den Einden - studenten Fontys Pabo Tilburg 

Korte beschrijving  

Portret tekenen van moeder, ongeveer 2 lessen. 

Kerndoelen  

Kunstzinnige oriëntatie (54-55-56) 

Medium 

Papier 

Benodigdheden  

Schetspotloden; stiften in zwart grijze tinten, houtskool, papier.  

Tip: gebruik zwart-grijs om visueel bij de zwart-wit portretten van Inside Out (School) aan te sluiten. 

Leerlingen hebben voor het 2e gedeelte een foto nodig van hun moeder.  

Voorbereiding  

Verdiep je in portrettekenen en zorg ervoor dat je dit helder kan uitleggen aan de leerlingen. In twee 

lessen uitleg geven over portret tekenen en dit vervolgens gaan doen met de kinderen. Op deze 

manier krijg je allerlei grote posters/tekeningen van moeders en hierbij kan je ook deelnemen aan 

het grote project.  

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

1) Leg klassikaal de theorie over portrettekenen uit. Gebruik hierbij enkele foto’s van Inside 

Out.  

2) De leerlingen maken een portrettekening van hun eigen moeder aan de hand van een foto. 

Evaluatie  

Afsluiten met een expositie. Tussentijdse evaluatie van de portretten en tips en tops geven aan de 

leerlingen. 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Moeders door de jaren heen (PO groep 6, 7 en 8) 
Door: Kim Kokkelink, Domeinspecialist mediawijsheid en MediaCoach  

 

Korte beschrijving  

De groep maakt samen een digitale tijdslijn te maken van moeders.  

Kinderen zoeken informatie over de rol van moeders (of de vrouw) van vroeger en nu en verwerken 

dit tot een werkstuk.  

Duur: Informatie zoeken: 1, 5 uur Verwerking: 5 uur 

 

Kerndoelen 

Nederlands: 2, 4, 5, 6, 7, 8 en 12 

Geschiedenis: 51 en 52 

 

Medium 

Internet en www.popplet.com  

 

Materialen 

Computers met internetverbinding 

 

Voorbereiding 

Maak  1 account aan voor de gehele groep en leer de basics van Popplet.  

Tip: maak een voorbeeld, probeer uit hoe je vakjes kunt vergroten en verkleinen en sleep met de 

vakjes heen en weer. 

Print de Popplet ook een keer uit. Zo krijg je een idee hoe groot de vakjes en de tekst moeten 

worden.  

Bekijk het voorbeeld op Popplet. 

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) De leerkracht legt de opdracht uit en laat zien wat een Popplet is.  

2) De leerkracht maakt een hokje aan in deze tool met het woord moeders van nu. De 

leerkracht vraagt aan de kinderen wat kenmerkend is voor de moeder van nu en vult het aan 

met de inbreng van de kinderen. Wat is het ideale beeld van de moeder van nu? De moeder 

van nu werkt meestal en krijgt zwangerschapsverlof als ze zwanger is. Maar hoe was dit 

vroeger? Mocht een vrouw toen wel werken? Wat was het ideale beeld toen?  

3) Laat de kinderen informatie zoeken over moeders van vroeger. Geef vooraf eerst uitleg over 

te gebruiken zoektermen. Gecombineerde zoektermen leveren het snelste de juiste 

informatie op: bijvoorbeeld moeders en werk of moeders en kinderen. In plaats van moeders 

kan ook de zoekterm vrouwen gebruikt worden. Leg uit dat de websites betrouwbaar 

moeten zijn en hoe je dit kunt controleren.  

4) Verzamel alle gevonden informatie van de kinderen in de Popplet. De Popplet wordt extra 

leuk door er afbeeldingen en filmpjes aan toe te voegen. Deze kunnen gemakkelijk 

toegevoegd worden in een hokje.  

5) Het resultaat kan getoond worden op het Digibord aan anderen klassen. Ook kan het aan de 

ouders getoond worden door een link in de nieuwsbrief bijvoorbeeld of door de Popplet te 

 

http://www.popplet.com/
http://popplet.com/app/#/399310
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delen op de website. Zo zien de ouders ook het resultaat van het project. De Popplet kan ook 

worden uitgeprint. 

 

Evaluatie  

Klassikale afsluiting met presentatie per groepje. Wat hun bijdrage is geweest aan de Popplet? 

Kinderen vertellen wat ze hebben geleerd, wat ze minder leuk vonden en wat ze leuk vonden. En of 

ze vaker van dit soort opdrachten zouden willen. 

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

Voorbeeld (klik op de foto voor de link)  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
http://popplet.com/app/
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Hallo moeders! Moeders over de hele wereld (thema kinderboekenweek, 

PO groep 7, 8) 
Door: Kim Kokkelink, Domeinspecialist mediawijsheid en MediaCoach 

 

Korte beschrijving  

Dit idee sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2012 ‘Hallo wereld!’ De kinderen 

verzamelen foto's van 'wereldmoeders' en maken een fotocollage. Dit kan digitaal of met papier.  

 

Kerndoelen 

Nederlands: 2 

Mens en maatschappij: 37, 47 

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 

 

Medium 

Internet of papier 

 

Materialen 

Online collage: computers of tablets met internet, leerlingaccounts. Offline collage: tijdschriften, 

kranten, lege vellen voor posters, lijn, scharen, stiften, e.d.  

 

Voorbereiding 

Zorg dat je vooraf voldoende kennis hebt over collages en eventueel de digitale tool die de leerlingen 

gaan gebruiken.  

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) De leerkracht legt uit dat de rol van de moeder niet in elk land dezelfde is.  

2) Gebruik internet, tijdschriften en kranten of eigen foto’s van moeders. Elke leerling zoekt / 

gebruikt een foto van een moeder. Ze zoeken informatie bij de foto over moeders in de 

verschillende landen van herkomst van de moeders. Gebruik je geen eigen foto’s van de 

moeders van leerlingen, laat ze dan uit veel verschillende landen foto’s zoeken: China, 

Verenigde staten, Rusland, Marokko, Ethiopië etc.  

3) Laat de leerlingen vooraf bepalen wat er allemaal op hun collage moet komen.  

4) Van de foto’s en de informatie maken ze een fotocollage, bijvoorbeeld: 

a) digitaal met Glogster, Easy Collage, Popplet of een andere tool. Tooltips? Laat het ons 

weten!  

b) een papieren collage.  

5) Expo 

a) Heb je gekozen voor digitaal, maak dan een digitale expo van de posters. Bijvoorbeeld via 

een klassenalbum op een besloten Hyvespagina, een blog of Flickr. NB een Glog kan je ook 

uitprinten. Nadelen: animaties zijn niet zichtbaar op een poster, uitprinten kost veel inkt.  

b) Heb je gekozen voor een papieren collage: zorg voor een expositiehoek in de klas en hangt 

de posters op.  

  

 

http://www.easycollage.nl/
http://popplet.com/app/
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Evaluatie 

Bekijk de creaties klassikaal. Laat leerlingen hun collage toelichten en laat de anderen erop 

reageren.  

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

Voorbeeld (klik op de foto voor de link) 

  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
http://popplet.com/app/
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Portretten en route (PO groep 5 t/m 8)  
Door: Kim Kokkelink, Domeinspecialist mediawijsheid en MediaCoach  

 

Korte beschrijving  

Een route langs de foto's op het schoolgebouw of door het centrum van Tilburg. 

 

Kerndoelen 

Nederlands: 2, 9 

Mens en maatschappij: 37 

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 

 

Medium 

Fotografie 

 

Materialen 

Computers met internet, fototoestel, notitieboekje 

 

Voorbereiding 

 

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) De leerkracht loopt met de kinderen langs het schoolgebouw om de foto's 1 voor 1 te 

bekijken.  

2) De kinderen noteren in een notitieboekje wat ze opvalt per foto. Wat vind je mooi en wat 

vind je minder mooi?  

3) Wat valt op als je naar een foto kijkt? Welk gevoel heb je bij de foto's? Wat zegt de foto over 

de moeder?  

4) Kinderen maken thuis een foto van de eigen moeder en de sturen ze per e-mail naar de 

leerkracht. De leerkracht verzamelt ze en print ze uit op A4. Samen bekijken ze de kwaliteit 

van de foto's? Welke zijn goed gelukt en welke minder goed en waarom? Wat maakt een 

foto goed? Een foto moet het karakter weergeven/vangen van de moeder. Is dat gelukt? De 

kinderen schrijven een stukje bij de foto en wat de foto zegt. 

5) De kinderen maken een nieuwe foto om beter het karakter te vangen van de moeder. 

 

Evaluatie 

Presentatie van alle foto's op het Digibord, kinderen vertellen bij de gemaakte foto's wat de ze 

wilden bereiken en of het is gelukt.  

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Kunstige portretfoto’s maken (PO groep 3,4 en 5)  
Door: Kim Kokkelink, Domeinspecialist mediawijsheid en MediaCoach  

 

Korte beschrijving  

De kinderen maken een foto van de eigen moeder en bewerken ze m.b.v. creatieve fototools 

 

Kerndoelen 

Nederlands: 2, 9 

Mens en maatschappij: 37 

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 

 

Medium 

Computer; Jigsawplanet , Glitterfoto.nl  

 

Benodigdheden  

Computers met internet, de links naar de tools;  

fototoestel 

 

Voorbereiding 

Zorg dat je vooraf bekend bent met de tools of apps. Zelf een tool of app gevonden? Leuk! Laat het 

ons weten.  

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) De kinderen maken een foto van de poster van de moeder. Ze zetten de foto op een USB 

stick en nemen het mee naar school. 

2) De kinderen beginnen met Jigsawplanet. Ze importeren de foto van de moeder en maken er 

een puzzel van. 

3) De kinderen bewerken de foto m.b.v. Glitterfoto en schrijven er een leuke tekst bij. En ze 

passen kunstige effecten toe. Bewerk de foto naar je eigen smaak en vertel waarom je 

daarvoor hebt gekozen 

 

Evaluatie 

Presentatie van alle foto's op het Digibord, kinderen vertellen bij de gemaakte foto's wat de ze 

wilden bereiken en of het is gelukt. 

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

  

 

http://www.jigsawplanet.com/
http://www.glitterfoto.nl/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: wat heeft ze aan? (PO en VO)  

Door: Kim Kokkelink, Domeinspecialist mediawijsheid en MediaCoach en Saskia Dellevoet, 

creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach 

 

Korte beschrijving  

Op de foto’s zien we maar een deel van de moeders. Hoe zou ze eruit zien als je haar helemaal zou 

zien?  

  

Kerndoelen  

Nederlands: 2 

Mens en maatschappij: 37 

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55  

 

Medium 

Internet, eventueel mobiele telefoon 

 

Benodigdheden  

Computer, mobiele telefoon of fotocamera, de app van Inside Out op de mobieltjes, papier, 

kleurpotloden 

 

Voorbereiding 

Als je school foto’s heeft ingestuurd, kun je de foto’s die op school hangen gebruiken. Indien je niet 

hebt meegedaan, werk je met foto’s die overal in Tilburg hangen.  

Bekijk in beide gevallen waar de foto’s hangen en bepaal waar de leerlingen kunnen gaan kijken.  

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) Loop met de leerlingen langs het schoolgebouw of door de stad. De portretten tonen alleen 

de schouders en het gezicht van de moeders. Ook heeft elke foto een verhaal. De leerlingen  

zoeken een foto uit die hen aanspreekt.  

2) De leerlingen maken een foto van de foto die hen het meest aanspreekt.  

3) Ze tekenen een lichaam onder het portret a) met kleurpotloden of b) digitaal, bijvoorbeeld 

met Paint 

Optie 1: ze lezen het verhaal met de bijbehorende app. Op basis van het verhaal tekenen ze 

de rest van het lichaam. Eventueel tekenen ze er een omgeving bij.  

Optie 2: de leerlingen hebben geen mobieltje om het verhaal te lezen? Geen probleem, ze 

bedenken en tekenen zelf hoe de moeder eruit ziet 

Optie 3: Ken je dat spelletje nog dat de ene een hoofd tekent, de ander een bovenlijf en weer 

een ander een onderlijf zonder dat je elkaars getekende delen ziet? Het hoofd is er al … nu 

de rest nog.  

4) Zorg ervoor dat de creaties digitaal beschikbaar zijn zodat de hele klas ze kan zien.  

 

Evaluatie  

Bespreek de creaties met de hele groep.   
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NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

  

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Inside Out wat vind jij? (PO bovenbouw, VO, ROC) 
Door: Saskia Dellevoet, creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach  

 

Korte beschrijving  

Het project Inside Out is een wereldwijd kunstproject van kunstenaar JR.  Wat is jouw mening over 

dit project? De leerlingen maken een verslagje over Inside Out.  

 

Kerndoelen 

Nederlands: 2 

Mens en maatschappij: 37 

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55  

 

Medium 

Internet, mobiele telefoon, film- of fotocamera  

 

Benodigdheden  

Computer, een digitale presentatietool, bijvoorbeeld Prezi of een eigen ingebrachte tool, camera  

 

Voorbereiding 

Neem de site van Inside Out School door. Verdiep jezelf in de kunstenaar JR en het project Inside 

Out.  

 

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

 

1) Neem klassikaal de Glogster van Inside Out School door.  

2) De leerlingen lopen in groepjes of individueel door de school en/of door de stad en bekijken 

de foto’s. Met de speciale app lezen ze de verhalen die bij de foto’s horen. 

3) Ze geven in tweetallen op een creatieve manier hun mening over het kunstproject 

bijvoorbeeld met een filmpje; een fotoverhaal; een Voicethread 

 

 Beschrijf in eigen woorden wat Inside Out is.   

 Wat vind jij van een dergelijk kunstproject? Waarom vind je dat?   

 JR is streetartist, hij maakt ook veel Graffiti. Welke kunstvorm spreekt jou het meest 

aan?  

 Welke foto/ verhaal sprak je het meeste aan? Waarom?  

 

4) Zorg dat de creaties van de leerlingen digitaal beschikbaar zijn voor de hele klas of school.  

 

 

Evaluatie 

Bespreek de creaties met de hele groep .  

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

http://voicethread.com/about/features/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Ik hoor, ik hoor wat jij niet hoort: wat denkt deze moeder? (PO Bovenbouw, 

VO, ROC)   
Door: Saskia Dellevoet, creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach  

 

Korte beschrijving  

Pimpen  foto met  gedachte van de moeder. Wat denkt ze?  

Kerndoelen  

Nederlands 

Kunst en Cultuur 

Medium 

Internet, PicSay app (Android), Twitter of een ander medium om de foto 

te delen 

Benodigdheden  

Android tablet of mobiele telefoon 

Voorbereiding  

Download de PicSay app en test hem uit.  

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

1) De leerlingen zoeken een foto van een moeder uit  en maken een foto van de foto.  

2) Een foto vertelt een verhaal. Wat ‘horen’ ze bij de foto? Denk aan woorden maar ook aan 

gedachten en muziek? Horen ze vrolijke of droevige geluiden?  

3) Ze lezen via de app het verhaal. Klopt het verhaal bij wat ze zelf in de foto hebben ‘gehoord’? 

4) Ze maken een foto van de moeder die hen aanspreekt.  

5) Via PicSay geven ze de moeder op de foto een gedachtenwolk van 1 regel. Ook kunnen ze de 

moeder attributen geven.  Ook mogelijk: met een foto een gedachtenstream maken. Dus: de 

foto meerdere keren van verschillende gedachten voorzien.  

Evaluatie 

Bespreek klassikaal. De leerlingen lichten toe waarom ze deze gedachte bij de moeder vinden horen.   

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

 

http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Rechten van … (tiener)moeders 
Door: Saskia Dellevoet – creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach 

Korte beschrijving  

Informatie zoeken presenteren over rechten van (tiener)moeders  

Kerndoelen  

Nederlands 

Mens en Maatschappij 

Medium 

Internet 

Benodigdheden 

Voldoende tablets of PC’s om informatie op te zoeken. Zorg dat je zelf Voicethread kent. Dit filmpje 

legt uit wat het is.  

Voorbereiding 

Bekijk de site tienermoeders.nl  

Andere informatieve sites:  

 

 Rijksoverheid 

 Stichting Steunpunt studerende moeders  

 De kinderombudsman   

Lesonderdelen en groepssamenstelling 

1) Aan Inside Out doet ook een aantal tienermoeders mee. Bekijk hun foto’s en hun verhaal.  

Vergelijk hun verhaal met een ‘volwassen’ moeder.  

2) Iedereen heeft rechten en plichten. Maar wat zijn eigenlijk je rechten ( en plichten) als je op 

tienerleeftijd moeder wordt? En verschillen je rechten met die van ‘volwassen’ moeders?  De 

leerlingen zoeken informatie op internet.  

3) Bekijk samen wat de leerlingen hebben gevonden aan informatieve sites over rechten van 

moeders. Ga ook in op betrouwbaarheid van sites. Hoe weet je dat de informatie die je leest 

betrouwbaar is? e.d.  

4) De leerlingen verwerken op een creatieve manier de gevonden informatie bij de foto van de 

tienermoeders. Dat kan bijvoorbeeld met Voicethread.  

Evaluatie 

Bespreek de creaties van de leerlingen klassikaal. Indien ze Voicethread hebben gebruikt, kunnen ze 

online op elkaars werk reageren met tekst, geluid, afbeelding of film.   

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

http://voicethread.com/share/409/
http://www.tienermoeders.nl/informatie_over_rechten_en_plichten/c997f176/1/rechten_en_plichten.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezin-werk-en-opvoeden/vraag-en-antwoord/welke-wettelijke-rechten-en-plichten-hebben-ouders.html
http://www.studerendemoeders.nl/
http://www.dekinderombudsman.nl/?gclid=CKi6v-_V9bECFTFItAodyygA7A
http://voicethread.com/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Moederpoëzie: een gedicht over de moeder op de foto (PO, V0) 
Door: Saskia Dellevoet – creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach 

Korte beschrijving  

Elke foto heeft een verhaal. Maak van het verhaal dat je het meest aanspreekt een gedicht.   

Kerndoelen 

Taal/ Nederlands 

Kunstzinnige oriëntatie 

Medium 

Gedichten 

Benodigdheden 

Voldoende computers, papier, voorbeelden van dichtvormen 

Voorbereiding 

Verzamel enkele mooie gedichten over moeders. Typen dichtvormen. Eventueel, schrijf zelf een 

gedicht bij een van de foto’s 

Lesonderdelen en Groepssamenstelling  

1) De leerlingen bekijken de foto’s en lezen de verhalen.Dit kan alleen als je foto’s kan scannen 

met een mobiele telefoon met de speciale app. Indien dat niet kan: bekijk de foto’s en laat 

leerlingen nadenken over wat de moeder denkt, voelt, ziet. Hoeveel kinderen ze heeft, e.d.   

2) Het verhaal of de foto van de moeder die heb het meest aanspreekt, verwerken ze in een 

gedicht. Laat ze zelf een dichtvorm kiezen of geef ze opdracht bijvoorbeeld een elfje te 

maken.  

3) De gedichten worden digitaal verwerkt, bijvoorbeeld in een PowerPoint. Als de gedichten op 

papier zijn geschreven, scan ze dan en maak er een mooie dichtbundel van.  

Evaluatie  

Bespreek de gedichten na. Wat vinden ze van gedichten lezen, schrijven bij foto’s van Inside Out?  

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Dichtvorm
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Multimediale uiting over de ideale moeder - Als ik een moeder was (PO: MB, 

BSO, VO, ROC)  
Door: Saskia Dellevoet – creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach 

Korte beschrijving  

In een Voicethread verwerken leerlingen: Wat is voor mij de ideale moeder? of Wat zou mijn verhaal 

zijn als ik moeder zou zijn? Leerlingen reageren op elkaars Voicethread door er commentaar aan toe 

te voegen.  

Voicethread is een multimediale tool waarmee je rond een thema foto’s/ afbeeldingen, tekst, audio 

en filmpjes kan verwerken. Anderen kunnen  

daar weer met bovenstaande media op reageren. 

Kerndoelen  

Nederlands 

Mens en maatschappij  

Kunst en cultuur 

Medium  

Internet: Voicethread 

Benodigdheden 

Voldoende PC’s, headsets met speakers, scanner, foto’s van moeders van Inside Out 

 

Voorbereiding 

Bekijk het (Engelstalige) voorbeeld op Voicethread Maak zelf eventueel een voorbeeld om de tool te 

leren kennen 

Lesonderdelen en groepssamenstelling  

1) Bekijk klassikaal de foto’s en verhalen van de moeders van Inside Out : welk foto + verhaal  

spreekt hen het meest aan?  

2) Individueel: nadenken over moeders: wat doen moeders? Wat willen leerlingen dat moeders 

doen? Wat is voor hen de ideale moeder? Laat ze opschrijven of op een andere manier 

vastleggen.  

3) De punten die de leerlingen bij 2) hebben verzameld, verwerken ze in tekst en beeld in een 

Voicethread.  

Evaluatie 

Leerlingen reageren digitaal op elkaars Voicethread. Bespreek de Voicethreads ook klassikaal.  

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

  

 

http://voicethread.com/about/features/
http://voicethread.com/#q.b1890610.i0.k0
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool
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Deel je idee! (PO, BSO, VO, ROC)  
Door: Saskia Dellevoet – creatief educatieve concepten interactief leren | MediaCoach 

Korte beschrijving  

Je hebt zelf een idee voor een activiteit rondom Inside Out School en dat wil je delen.  

Dat kan! Voeg je idee toe aan onze wiki Inside Out School. Hiervoor heb je wel een account nodig van 

Wikispaces. 

Dit is de opzet van het formulier  

 Titel van je idee 

Door:  

 Korte beschrijving 

 Kerndoelen (mag, hoeft niet)  

 Medium 

 Benodigdheden 

 Voorbereiding 

 Lesonderdelen en Groepssamenstelling 

 Evaluatie 

 

NB aan het einde van Inside Out School komt er waarschijnlijk een expositie van alles wat scholen 

hebben gemaakt. Hou de Weebly in de gaten. De informatie komt op de pagina ‘Wij doen mee!’.  

Volg  ons ook op Twitter via @inoutschool! Twitter je zelf? Gebruik #InsideOutSchool .  

 

http://insideoutschool.wikispaces.com/home
http://wikispaces.com/
http://insideoutschool.weebly.com/
http://twitter.com/InOutSchool

