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Inleiding

Media-educatie is meer dan een les over het gebruik van de 

computer of het maken van een eigen filmpje. Media kent veel 

verschillende vormen, zowel tastbaar – een boek, een krant, een 

foto – als digitaal – film, televisie, internet. Al deze verschillende 

media hebben één overeenkomst: zij verzenden een bericht, 

vertellen een verhaal. De zender kiest het juiste medium voor zijn 

boodschap. Media-educatie leert leerlingen bewust te worden 

van de verschillende media en deze kritisch te gebruiken, als 

communicatiemiddel en als informatiebron. 

Ook kunst vertelt een verhaal: de kunstenaar kiest een medium 

om zijn verhaal te vertellen, om iets moois te laten zien, of een 

kritisch geluid te laten horen. 

De lesmodule Het verhaal op reis bestaat uit twee pakketten: 

Melle de Muis voor groep 1/2 en Ewout de Eekhoorn voor 

groep 3/4. Het verhaal op reis begint bij het begin van media-

educatie: het verhaal. Hoe kan je een verhaal op verschillende 

manieren vertellen, welke media zijn er? Leerlingen verkennen 

verschillende media en proberen deze uit. Voor groep 1/2 zijn dit 

media die dicht bij de kleuter staan, voor groep 3/4 wordt verder 

gekeken naar digitale media. De afsluitende les wordt verzorgd 

door een kunstenaar. Deze laat de leerlingen het verhaal vertalen 

naar een kunstvorm. 

Dit project kan worden afgesloten met een presentatie. De vorm 

daarvan wordt in overleg tussen de school en kunstenaar of 

vakdocent bepaald. Dit kan bijvoorbeeld een tentoonstelling,  

een voorstelling of een filmpje op de website zijn.  

De lesmodule sluit aan bij verschillende kerndoelen voor het 

primair onderwijs. Kerndoelen 1, 2, 3, waarin taalverwerving 

en uitdrukken in woord centraal staat, kerndoel 37 over het 

respecteren van andere meningen. En natuurlijk kerndoelen 54 

en 55, over het leren maken van kunst om te communiceren en 

te reflecteren op eigen werk en dat van anderen. 

De lesmodule Het verhaal op reis is onderdeel van Mediaspoor, 

een doorlopende leerlijn media-educatie. Het verhaal op reis is 

ontwikkeld door de kunstenaars Merel Barends, Rachel de Boer  

en Maartje van den Brink, in opdracht van Plein C. De project-

coördinatie van Mediaspoor ligt bij Plein C. De projectcoördinatie 

van Mediaspoor in Flevoland ligt bij FleCk, het provinciale 

expertisecentrum cultuureducatie.
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Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit het benaderen van een kunstenaar 

en het informeren van ouders over het project. Werk je voor 

een Flevolandse school en neem je Mediaspoor af via je lokale 

gemeentelijke steunpunt? Neem dan contact op met de 

medewerkers van het steunpunt. 

Een kunstenaar in de klas
De derde les van dit project wordt verzorgd door een 

kunstenaar die in de klas komt. Dat kan een bik’er zijn (een 

beroepskunstenaar die een korte opleiding heeft gevolgd en 

ervaring heeft met werken in het onderwijs), maar ook een 

vakdocent (bijvoorbeeld via het steunpunt of kunstencentrum),  

of een andere kunstenaar met leservaring.

De kunstenaar die voor de derde les wordt aangetrokken, heeft 

al binnen de hele lesmodule een rol. Het is dus erg belangrijk dat 

leerkracht en kunstenaar al in een vroeg stadium contact met 

elkaar hebben.

(In deze handleiding spreken we over de kunstenaar als man. Dat 

kan natuurlijk ook een vrouw zijn)

Stap 1. 
Kies via www.mediaspoor.nl een kunstenaar uit de 

projectenbank. Het is ook mogelijk een andere kunstenaar met 

leservaring te vragen voor de derde les. Deze kan gebruik maken 

van de instructies voor kunstenaars op www.mediaspoor.nl. 

Stap 2. 
Neem contact op met de kunstenaar:

•	 bespreek op welke dag de kunstenaar zijn les komt geven

•	 noteer het post- en e-mailadres van de kunstenaar, deze 

zijn nodig voor les 2

•	 vraag een portret/foto van de kunstenaar, deze is nodig  

in les 1 

•	 bespreek wat nodig is voor de kunstles

•	 bespreek je rol als leerkracht tijdens de kunstles. 

•	 bespreek in welke vorm de kunst uit les 3 wordt getoond 

tijdens de presentatieles 4 (voorstelling, tentoonstelling, 

filmpje op de website) en wat daarvoor nodig is.

Brief
Een belangrijk onderdeel van de lesmodule is het opsturen van 

een door de leerlingen zelf getekende brief. Groep 3-4 verstuurt 



5Lesmodule media-educatie groep 3-4

het stripverhaal dat ze maken in les 2 per mail. Hun eigen verhaal 

gaat dus op reis. Medewerking van de ouders is hierbij wenselijk. 

In de bijlagen zit een voorbeeldbrief voor de ouders die naar 

eigen inzicht kan worden aangepast.

Digibord
De lessen kunnen gegeven worden met het digibord. Via het 

startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. 

Omdat met name de lagere groepen soms nog niet de 

beschikking hebben over een digibord, zijn de lessen voor groep 

3/4 zo ontwikkeld dat ze ook probleemloos zonder digibord te 

geven zijn. De bijlagen worden in dit geval door de leerkracht 

gedownload en geprint. 

Achtergrond

Idioom
Bij het project horen een aantal termen die horen bij media-

educatie. Probeer hier veelvuldig gebruik van te maken en 

leg waar nodig de betekenis uit. In les 2 zijn deze woorden 

dikgedrukt. Ook de kunstenaar wordt verzocht om van het 

idioom kennis te nemen en het waar mogelijk te gebruiken. 

Missie
•	 aanreiken en inventariseren van verschillende 

vertelmethoden (bewustzijn creëeren)

•	 verschillende vertelmethoden onderzoeken en ervaren

•	 prikkelen tot kritisch nadenken ten opzichte van (nieuwe) 

media (reflecteren op verschillende media, op hun eigen 

verhaal, en dat van anderen)

Doelstelling
De leerlingen leren/ervaren

•	 op basis van het thema gedachten te formuleren 

(filosoferen)

•	 te luisteren naar anderen en diens mening te respecteren

•	 verhalen om te zetten in verschillende media (theater, 

tekenen etc.)

•	 hoe verschillende manieren van vertellen hetzelfde verhaal 

op verschillende manieren beïnvloeden
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Les 1

Overzicht Les 1

Terug naar lessen overzicht

Aanduiding stapnummer

Aanduiding huidige / totaal 

aantal slides

Sluit stap, terug naar overzicht

Volgende slide

Vorige slide

Geluidsfragment starten

uiTleG iconen diGibord

1

1 / 4

Doel

Duur

Leerling leert eigen gedachten te 

formuleren  

Leerling leert naar andere leerlingen 

te luisteren en andere meningen te 

respecteren. 

Leerling inventariseert en ervaart 

verschillende vertelmethoden 

Leerling maakt kennis met kunstvormen 

als medium

50-60 minuten 

Lesopzet
Aan de hand van het verhaal van Ewout de Eekhoorn, verkennen 

de leerlingen manieren om een verhaal te vertellen zonder  

te praten. Ze experimenteren met vormen zoals theater,  

dans en muziek. 

Voorbereiding

Met gebruik van digibord

•	 print bijlage 5 verhaal in scènes

•	 kies bij stap 1, 3 en 5 voor een vrouwenstem of een 

mannenstem, afhankelijk van het geslacht van de 

kunstenaar (dan lijkt het alsof zij de brief voorlezen)

Zonder gebruik van digibord

•	 print alle bijlagen bij les 1

•	 maak een Vertelkoffer of -doos, om alle geprinte 

bijlagen in te bewaren. Deze koffer of doos is tevens een 

herkenningspunt voor de leerlingen

•	 lees en bekijk de lesopzet en het materiaal

•	 vraag de kunstenaar om een pasfoto en een korte 

introductie  

van zichzelf. 

De vragen en tijdsindicatie per stap dienen als handvat.  

Wijk af waar de situatie daarom vraagt (afhankelijk van hoe  

de les loopt en de inbreng van de leerlingen).
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stap 1 introductie

 5 minuten

  les 1 bijlage 1 brief

De leerlingen zitten in een kring. Introduceer het project door 

de vertelkoffer te laten zien en de brief van de kunstenaar voor 

te lezen (bijlage 1 of luister naar nummer 1 op het digibord 

startscherm). 

stap 2 filosoferen

 20 min

 les 1 bijlage 2 handgebaren; les 1 bijlage 3 handalfabet

De filosofische vragen dienen als aanzet tot een gesprek.  

Het geven van een “goed” antwoord, voor zover dat kan, is niet 

zo belangrijk. Het gaat erom dat de leerlingen nadenken over  

het thema en naar elkaar luisteren. 

Filosoferen

•	 Je kan deze zin vertellen met je mond.  

Kan je met je mond alleen praten?

•	 Je kan het ook zingen, in een lied.  

Is zingen hetzelfde als praten?

•	 Is er nog een andere manier om iets te vertellen aan  

iemand anders?

•	 Hoe kun je iets vertellen met je mond dicht? 

•	 Kunnen mensen die niet kunnen praten een verhaal 

vertellen?

•	 Zoals een baby? Hoe laat een baby weten dat ze honger 

heeft (of iets wil)?

•	 Doe je handen eens voor je oren – als je niets hoort,  

hoe kun je dan toch een verhaal horen?  

[door te tekenen, te gebaren]

•	 Hoe vertel je een verhaal met alleen je handen?  

[door gebaren te gebruiken.]

•	 Ken jij een gebaar dat je met je handen maakt?  

[duim opsteken, zwaaien etc.]

•	 Wie kent er nog meer gebaren die je met je hand kan 

maken? (handgebaren en handalfabet: bijlage 2 en 3 of 

nummer 2 op het digibord startscherm)

•	 Kan je proberen zonder woorden, met je lichaam, te 

vertellen dat je honger hebt en zin hebt in een boterham? 

•	 Kunnen jullie raden wat ik nu met gebaren vertel? [gebaar 

bijvoorbeeld dat je het koud hebt]

•	 Hoe praten dieren met elkaar? 

•	 Hoe vertelt een dier iets aan een ander dier?

•	 Hoe kan jij iets vertellen aan een dier? 

Handgebaren Les 1 - stap 2 - 1/5

Handgebaren Les 1 - stap 2 - 2/5

Handgebaren Les 1 - stap 2 - 3/5

Handgebaren Les 1 - stap 2 - 4/5

Brief Les 1 stap 1
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Afsluiting van het filosofisch gesprek

Er zijn heel veel verschillende manieren om een verhaal te 

vertellen. Kondig aan dat je een verhaal gaat voorlezen. Leg 

uit dat je dit gaat voorlezen, dus pratend. In dit verhaal kunnen 

dieren praten, want in verhalen kan alles. Vraag de leerlingen 

goed te luisteren, ze gaan hierna het verhaal zelf navertellen.

stap 3 het verhaal 

 5 min

 les 1 - bijlage 4 - verhaal

Lees het verhaal Ewout de Eekhoorn 2 x achter elkaar voor

of beluister het via het digibord.

stap 4 praktijkopdracht: navertellen

 15 min

 les 1 - bijlage 5 - verhaal in scènes

Het verhaal van Ewout de Eekhoorn is opgedeeld in 10 scènes. 

De leerlingen gaan in de kring stukje voor stukje het verhaal 

navertellen, op verschillende manieren. Daarbij maken ze gebruik 

van de hiervoor besproken vertelmethoden. De nadruk ligt op 

het vertellen van het verhaal aan de andere leerlingen in de klas. 

Communicatie van dichtbij, dus. 

Het navertellen kan om beurten (één kind tegelijk), of met een 

groepje (bijvoorbeeld bij het toneelspelen). De leerkracht kan 

zelf bepalen welke en hoeveel verschillende vertelmanieren er 

worden uitgeprobeerd – streven is ongeveer vijf.

Vraag de leerlingen steeds een scène uit het verhaal na te 

‘vertellen’. Dat kan door: 

•	 zingen

•	 naspelen, dus met het hele lichaam

•	 spelen zonder woorden [pantomime]

•	 dansen/bewegen [eventueel op muziek] 

•	 gebruik van gebarentaal, met je handen 

•	 gebruik van gezichtsuitdrukkingen [de emoties van het 

verhaal]

•	 gebruik van geluid, muziek [de trippelstapjes van Melle, het 

stampen van de olifant – trommelen, blokfluit]

Het verhaal Les 1 - stap 3

Handgebaren Les 1 - stap 2 - 5/5
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Brief Les 1 - stap 6

Kunstvormen Les 1 - stap 5 - 1/6

stap 5 kunstvormen 

 10 min

 les 1 - bijlage 6 - kunstvormen

Ook kunst wordt vaak gebruikt om een verhaal te vertellen. 

Bespreek aan de hand van de afbeeldingen kunstvormen  

(bijlage 6) verschillende kunstvormen en hoe die een verhaal 

kunnen vertellen. (Toon eerst foto, dan woord, dan tekening)

Bespreek de verschillende kunstvormen: 

•	 wie kent deze kunstvorm? 

•	 wie heeft wel eens deze kunstvorm gezien? 

•	 wie heeft dit zelf wel eens gedaan? 

Eindig met literatuur - het stripverhaal. De volgende les gaan de 

leerlingen zelf een stripverhaal maken. 

stap 6 afsluiting 

 5 min

 les 1 - bijlage 6 - brief 2

Lees het tweede briefje van de kunstenaar voor en bespreek de 

vragen die hierin gesteld worden. 

Afsluitende praktijkopdracht

Doorfluistertje: 

De leerlingen zitten in een kring. Fluister een zin in het oor 

van een kind. Die fluistert wat het gehoord heeft in het oor 

van het kind ernaast, en zo verder, tot de zin de hele kring is 

doorgeweest. Het laatste kind mag hardop zeggen wat het heeft 

gehoord. Vertel wat de oorspronkelijke zin was. De zin blijkt bij 

het doorvertellen heel anders te zijn geworden!

De zin:  Een klein meisje kreeg een waterijsje op het 

verjaardagsfeestje van haar knuffelbeest.

NB Het bijbehorend beeldmateriaal kan in de klas blijven, 

bijvoorbeeld door het op een centrale plek op te hangen.  

Op die manier blijft het thema van het project aanwezig.
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Doel

Duur

Les 2

Leerling verkent media die gebruikt 

kunnen worden om een verhaal te 

vertellen aan iemand die ver weg is

Leerling leert het verhaal in beeld om te 

zetten in de vorm van een strip

Leerling maakt kennis met digitale 

middelen om een boodschap mee te 

versturen

60 minuten

Lesopzet

Lesopzet 

Leerlingen verkennen manieren om een verhaal te vertellen aan 

iemand die ver weg is. Ze bedenken een eigen einde voor het 

verhaal van Ewout de Eekhoorn en maken hier een stripverhaal 

van in drie delen. 

Voorbereiding

Met gebruik van digibord

•	 print Bijlage 5 sjabloon stripverhaal, voor elk kind één 

•	 kies bij stap 1 en 4 een vrouwenstem of een mannenstem, 

afhankelijk van het geslacht van de kunstenaar (dan lijkt het 

alsof zij de brief voorlezen)

•	 leg voor elk kind genoeg tekenpapier en viltstiften klaar

Zonder gebruik van digibord

•	 print de bijlagen bij les 2

•	 print Bijlage 5 sjabloon stripverhaal, voor elk kind één

•	 leg voor elk kind genoeg tekenpapier en viltstiften klaar

Overzicht Les 2

Terug naar lessen overzicht

Aanduiding stapnummer

Aanduiding huidige / totaal 

aantal slides

Sluit stap, terug naar overzicht

Volgende slide

Vorige slide

Geluidsfragment starten

uiTleG iconen diGibord

1

1 / 4



11Lesmodule media-educatie groep 3-4

stap 1 introductie 

 5 min

 les 2 - bijlage 1 - brief 3

De leerlingen zitten weer in de kring, de Vertelkoffer staat weer in 

de klas. Refereer kort aan de vorige les, en wat er toen gedaan en 

besproken is. Haal de derde brief uit de koffer en lees deze voor 

(bijlage 1 of digibord startscherm 1)

stap 2 vertelmethoden

 10 min

 les 2 - bijlage 2 - Communicatiemiddelen

In de vorige les hebben de leerlingen verkend hoe ze een verhaal 

kunnen vertellen aan iemand die dichtbij is. Bespreek nu de 

manieren om een verhaal te vertellen aan iemand die ver weg is. 

Bespreek de iconen van moderne media uit bijlage 2 of op 

nummer 2 op het digibord startscherm: film, radio, tv, computer, 

smartphone, telefoon, post, cd.

Opdracht

Digibord

Per vertelvorm is een foto en een woord. Bespreek de vormen 

en laat de leerlingen aanvinken welke moderne media gebruikt 

kunnen worden om het verhaal in deze vorm aan iemand te 

vertellen die ver weg is.

Zonder digibord

Gebruik de foto’s en woordkaartjes in bijlage 2 (vertellen, 

tekenen, schrijven en uitbeelden) en bespreek met de leerlingen 

welke media (de iconen uit bijlage 2) gebruikt kunnen worden 

om het verhaal aan iemand te vertellen die ver weg is (hoe zorg 

je dat een tekening in Limburg komt, wat gebruik je om te  

zorgen dat iemand in Friesland je stem kan horen etc)

Sommige media kunnen heel vaak gebruikt worden, zoals de 

smartphone. 

Hoe kan je iets  vertellen, met een tekening, aan iemand op 

afstand?

•	 je stuurt de tekening per post

•	 je scant je tekening en stuurt hem per e-mail via de 

computer of smartphone

Wil je een heleboel mensen de tekening laten zien, dan kan je 

hem op internet zetten, hem in een museum hangen of er een 

boek van maken.

Brief Les 2 - stap 1

Vertelmethoden Les 2 - stap 2 - 1/4

uiTleG iconen diGibord STAp 2

film

radio

tv

computer

smartphone

telefoon

post

cd
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Hoe kan je iets vertellen, met je stem, aan iemand op afstand?

•	 je belt iemand met de telefoon

•	 je spreekt iemand via Skype op de computer

Er zijn ook mensen die iets willen vertellen aan een heleboel 

mensen tegelijk. Dan maken ze er een filmpje van voor op 

televisie, of ze maken een radio-uitzending. 

Hoe kan je iets  vertellen, dat je hebt opgeschreven, aan iemand 

op afstand?

•	 je stuurt een brief per post

•	 je mailt met een computer of een smartphone

•	 je stuurt een kort berichtje via sms of WhatsApp, op de 

smartphone

Wil je graag dat een heleboel mensen je verhaal lezen, dan kan 

je het plaatsen op Twitter, Facebook of een website via internet. 

Opgeschreven verhalen zie je vaak in boeken, in kranten en 

tijdschriften.  

Hoe kan je iets vertellen, met je hele lichaam, aan iemand  

op afstand?

•	 Filmpje of foto van maken en versturen met 

camera+computer of smartphone

Wil je dat een heleboel mensen het zien, kan je een voorstelling 

geven op een podium. Of je zet je filmpje met de computer op 

Youtube of Facebook. Ook de televisie laat filmpjes zien die veel 

mensen kunnen bekijken. 

stap 3 communicatie vroeger

  5 min 

  les 2 - bijlage 3 - communicatiemiddelen vroeger

We hebben nu bedacht welke manieren wij allemaal kunnen 

gebruiken om iets te vertellen aan iemand die ver weg is.  

Hoe denk je dat mensen dat vroeger deden? Toen waren de 

telefoon en de computer nog niet uitgevonden. Kunnen jullie 

bedenken welke manieren mensen in die tijd gebruikten?

Gebruik bijlage 3 of nummer 3 op het digibord startscherm en 

bespreek welke manieren vroeger werden gebruikt om iets te 

vertellen, te tekenen, te schrijven of uit te beelden voor iemand 

die ver weg is. 

1. Tamtam [Met trommels laten weten dat het eten klaar is of 

vragen of iemand komt voetballen.]

2. Stenen stapelen [Over de hele wereld stapelen mensen stenen. 

In Noorwegen bijvoorbeeld heeft het een heel oude betekenis.  

Als men in vroegere jaren een bergpas over moest steken legde 

men herkenningspunten aan voor zichzelf en anderen. Het is dus 

Communicatie vroeger Les 2 - stap 3 - 1/5

Communictie vroeger Les 2 - stap 3 - 2/5

Vertelmethoden Les 2 - stap 2 - 3/4

Vertelmethoden Les 2 - stap 2 - 4/4

Vertelmethoden Les 2 - stap 2 - 2/4
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de voorloper van het verkeersbord. ]

3. Postduif [Postduiven zijn bijzondere vogels. Een duif die 

ver van huis wordt gebracht, al is dat honderden kilometers 

verderop, weet altijd precies zijn thuis terug te vinden. Daarom 

werden ze meegenomen op schepen, zodat ze een brief terug 

naar de kant konden brengen.]

4. Rooksignalen [bijv. als Indianen aan een stam die verderop 

woonde wilden laten weten dat er een kudde bisons aan kwam, 

konden ze dat met rooksignalen laten weten. Rooksignalen kun 

je van heel ver weg zien. Dat was handig bij grote afstanden.  

Ze gebruikten soms nat gras om extra rook te maken.]

5. Rotstekeningen [Heel lang geleden, toen mensen nog niet 

konden schrijven en het papier nog niet was uitgevonden, 

tekenden ze op rotswanden. Bijvoorbeeld verhalen over de jacht. 

Ze gebruikten kleurstoffen uit de natuur, zoals rode klei.] 

stap 4 het verhaal

 2 min

  les 2 - bijlage 4 - verhaal

Lees het verhaal Ewout de Eekhoorn nogmaals voor.

stap 5 de opdracht

 30-40 minuten 

 les 2 bijlage 5 sjabloon stripverhaal

De leerlingen gaan nu het verhaal van Ewout vertellen aan 

iemand die ver weg is. Ze maken een kort stripverhaal. 

Vervolgens wordt de strip gescand en online geplaatst. 

Bespreek met de leerlingen wat een stripverhaal is. Wat is er 

te zien (tekeningen, tekstballonnetjes), hoe is een stripverhaal 

opgebouwd (begin, midden, eind). 

Bespreek hoe het verhaal van Ewout ook in een stripverhaal 

gevat zou kunnen worden.  

Wat is het begin van het verhaal? Is dat als Ewout wordt gepest, 

of als hij op reis gaat? En het midden? Is dat als hij de worm of de 

olifant tegenkomt? Of als hij heimwee krijgt? En het einde?

Vraag de leerlingen om het verhaal zelf mooier of spannender 

te maken. Ewout is de hoofdpersoon en die gaat op reis. Op reis 

komt hij iemand tegen. De rest mogen de leerlingen helemaal 

zelf verzinnen. Waar hij heen gaat en wie hij tegenkomt etc

Communictie vroeger Les 2 - stap 3 - 4/5

Communictie vroeger Les 2 - stap 3 - 5/5

Het verhaal Les 2 - stap 4

Communictie vroeger Les 2 - stap 3 - 3/5
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Opdracht

Doel:

•	 het verhaal van Ewout de Eekhoorn naar eigen inzicht 

aanpassen en in een stripverhaal omzetten

•	 kennismaking met nieuwe media door het thuis online 

bekijken van het eigen (gedigitaliseerde) werk en via de 

reacties van de ontvangers van dat werk

Techniek:

•	 viltstift (dit is goed zichtbaar op foto/scanner)

•	 elke leerling krijgt een voorgeprint A4 tekenvel dat in 3 

stukken is verdeeld. 

Laat de leerlingen hun eigen verhaal tekenen in drie delen: een 

begin, een midden en een eind. Leerlingen die kunnen schrijven 

kunnen gebruik maken van de tekstballonnetjes, maar dit hoeft 

niet. 

stap 6 afsluiting

 10 min

Bespreek klassikaal de stripverhalen. Welke verschillende 

verhalen zijn er verteld, etc. 

stap 7 afwikkeling

Scannen - De leerkracht scant of fotografeert de tekeningen en 

plaatst die online in een publiek album. Dat kan bijvoorbeeld in 

een Picasa-album, op Facebook of op de schoolwebsite. 

Eventueel kan hier natuurlijk hulp bij worden gevraagd van de 

IT’er. Of kijk op www.mediaspoor.nl, onder tips & tricks voor het 

maken van een Facebookpagina of digitaal album. 

Mailen - Mail de link naar de ouders van de leerlingen, naar de 

kunstenaar en naar info@pleinc.nl. Scholen in Flevoland mailen 

naar info@cultuureducatieflevoland.nl. Vertel de leerlingen dat 

hun ouders een mailtje kunnen verwachten. 

Doorsturen - De ouders kunnen vervolgens thuis naar de 

tekening van hun kind kijken, en de link op hun beurt doorsturen 

naar andere ontvangers (oma).

Het is de bedoeling dat deze ontvangers reageren op de strip en 

met de leerling in gesprek gaan over het verhaal. 

De strips blijven gedurende het project in de klas. 
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Doel

Duur

Les 3 Kunstles (uitgevoerd door kunstenaar)

Leerling maakt kennis met het werk van 

een kunstenaar

Leerling ervaart hoe het is om zichzelf in 

een kunstvorm uit te drukken

1 of 2 x 1 uur / 2 uur achtereen (met 

pauze) in overleg met kunstenaar

Lesopzet
Deze les wordt verzorgd door een kunstenaar. Deze heeft vanuit 

zijn eigen discipline een les voorbereid over Ewout de Eekhoorn 

of de reis van het verhaal. De kunstenaar zal kort de gemaakte 

strips bespreken met de klas

Voorbereiding
•	 voorbereiding door leerkracht en kunstenaar nader overeen  

te komen

•	 bespreek eventuele documentatie van de les, met name als 

les 4 (de presentatie) op internet zal plaatsvinden.   

Wie documenteert en hoe dat gaat gebeuren (foto’s, film)?

Voorbereiding kunstenaar
Deze les maakt deel uit van een lesmodule Ewout de Eekhoorn 

voor groep 3/4. Hij sluit aan op twee voorafgaande lessen, 

gegeven door de leerkracht.  

De kunstenaar bereidt een les voor vanuit zijn eigen discipline 

en expertise met als uitgangspunt het verhaal van Ewout de 

Eekhoorn. Hij gebruikt het verhaal of een element daarvan.  

Ook kan hij de aanpassingen die de leerlingen op het verhaal 

gedaan hebben in hun strips als uitgangspunt gebruiken.

De structuur en insteek van het verhaal: Ewout gaat op reis, 

ontmoet anderen die hém anders interpreteren (de olifant vindt 

hem klein, de worm vindt hem groot), en hij keert zelf terug als 

‘een ander’ (met meer inzicht over zichzelf en anderen).

Verder is de kunstenaar vrij in het indelen en uitvoeren van zijn 

les. Het verhaal kan verrijkt worden, bijvoorbeeld door middel 

van extra personages. Hij zorgt daarbij dat de lesinhoud goed 

aansluit op de belevingswereld van groep 3/4. In de lesmodule 

wordt gebruik gemaakt van een specifiek idioom. De kunstenaar 

wordt verzocht om daar kennis van te nemen en het ook te 

gebruiken.
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stap 1 inleiding

 10 min

De kunstenaar komt in de klas. Hij heeft 3 prints van strips bij 

zich. Hij reageert op de verhalen die in de strips verteld zijn en 

interpreteert ze. Misschien is zijn interpretatie anders dan wat het 

kind heeft willen vertellen. Wat is er dan anders en hoe komt dat?

NB het gaat hier niet om goed of fout! Een andere interpretatie 

betekent niet dat de striptekening mislukt is.  

Hierna leest de kunstenaar het verhaal van Ewout nogmaals voor.

stap 2 uitvoerend gedeelte

duur & inhoud: in overleg nader te bepalen

stap 3 afwikkeling

De kunstenaar evalueert de kunstles met de leerlingen.
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Doel

Duur

Les 4 Presentatie  

Presenteren van het werk dat tijdens 

het project gemaakt is aan een publiek 

(de rest van de school en/of ouders, of 

openbaar, via internet)

Nader overeen te komen / zelf in te vullen

Voorbereiding
De school kan gebruik maken van de expertise van de 

kunstenaar om een bijzondere presentatie te maken. Denk aan 

de begeleiding van een voorstelling of het vormgeven van een 

expositie.  

De leerkracht kan er ook voor kiezen zelf invulling te geven  

aan deze vierde les.

Voorbeelden les 4

•	 tentoonstelling in de gang van de school van het gemaakte 

werk

•	 een bundeling van de strips in een stripboek

•	 filmpjes op Youtube of website school

•	 voorstelling voor andere klassen

•	 voorstelling voor ouders

De kunstenaar of leerkracht zorgt voor scans/foto’s/filmpjes  

van de presentatie. Deze wordt gemaild aan info@pleinc.nl en 

wordt door Plein C geplaatst op www.mediaspoor.nl. Vindt  

de presentatie plaats op een school in Flevoland en beschik je 

over  beeldmateriaal van de presentatie? Stuur dit dan aan  

info@cultuureducatieflevoland.nl. Wanneer leerlingen herkenbaar 

in beeld komen, is toestemming van de ouders vereist! Let hierop 

bij het maken van het beeldmateriaal. 
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Doel

Duur

Les 5 Afsluiting

Verwerking en nabespreking voorgaande 

lessen 

In een groter kader plaatsen van het hele 

project 

20 min

Rond het project af door kort te refereren aan alle manieren die 

de leerlingen tijdens het project hebben verkend om een verhaal 

te vertellen.

Welke manier van (zelf een verhaal) vertellen vind je zelf het best/

fijnst/leukst? 

En welke manier van een verhaal ‘krijgen’? 

De leerlingen maken aan het eind van het project dus nog een 

inventarisatie van alle vertelmanieren, en kiezen daarin welke hen 

het beste bevalt.

Optioneel (indien van toepassing/indien techniek aanwezig)

De leerkracht kijkt met de leerlingen naar hun werk op de 

website van de school en/of Mediaspoor. 
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Colofon

Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende 

leerlijn media-educatie & cultuur. Op www.mediaspoor.nl zijn 

alle onderdelen van deze lesmodule te downloaden. 

Teksten:  Merel Barends

   Rachel de Boer

   Maartje van den Brink 

Eindredactie:  Marijke Schäuikes 

   Daniëlle Bijsmans

Foto’s:   Plein C

   Buro Bannink

   Ruud Ploeg     

   2Shadowland

   Rijksmuseum

Vormgeving:  Explanation Design, Haarlem

Mediaspoor is ontwikkeld door Plein C (onderdeel van 

Cultuurcompagnie Noord-Holland), en voor Flevoland 

doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus 

Lelystad). 

Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincies 

Noord-Holland en Flevoland.

www.pleinc.nl

info@pleinc.nl

www.cultuureducatieflevoland.nl

info@cultuureducatieflevoland.nl

Explanation Design
Laat zien hoe het zit
Scheepmakersdijk 4



groep
1-2

melle de muis
groep
3-4

ewout de eekhoorn
groep
5-6

bureau meestervervalsers

groep
7

de bewaarplaats

groep
8

machtige media

media
spoor




