
 BIJLAGE voor Lager 

Lesonderdeel G 

Vrije tekst en illustratie 
 

Doelen lesonderdeel 

• Uitdrukken dat talenten geven/ krijgen ervoor zorgt dat we bepaalde talenten kunnen 
ontwikkelen of mogelijkheden krijgen. 

• Ontdekken hun eigen talenten en die van anderen. 

• Hun eigen talenten en mogelijkheden (door verkregen kansen) muzisch uitdrukken 
(taal- en beeldexpressie). 

 

Duur 

50 minuten 

 

Voorbereiding 

1. Voorzie knutselmateriaal (ecoline, houtskool, haarlak, waterverf, kranten en 

tijdschriften, stempels, potloden, stiften …) 

Voorzie ook papier (schrijfpapier, gekleurd papier, A3 papier …) 

2. Leg de talentenkaartjes klaar (zie bijlage F, laatste pagina’s) 

3. Voorzie een zichtbare kijkwijzer. 

 
 

Opdracht 

 De leerlingen maken een vrije tekst en illustratie vanuit de centrale vraag ‘Welke 

talenten en mogelijkheden ontwikkel ik doordat ik de kans krijg om naar school 

te gaan?’ 

Of vereenvoudigd voor jonge leerlingen: ‘Welke talenten gebruik ik op school?’ 

 Bespreek eerst klassikaal deze vraag goed met je leerlingen. Zo weten de leerlingen 

waarover hun werk moet gaan en kunnen ze ook inspiratie opdoen van anderen. 

 De resultaten zijn bedoeld om het belang van de kans om naar een goede school te 

gaan te tonen aan hun klasgenoten, het schoolteam, de ouders … Een goede school 

zorgt er voor dat we mogelijkheden krijgen en talenten kunnen ontwikkelen. Laat de 

kinderen duidelijk weten wat het doel is van deze opdracht. 

 De leerlingen gebruiken de talenten en ideeën die ze halen uit de placemat 

(lesonderdeel F)-opdracht om deze tekst te maken. Ze kunnen ook kijken naar de 

mindmap (lesonderdeel B) op het bord ter inspiratie. 
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OPTIE 1 

Leerlingen maken een creatieve illustratie (zie suggesties hieronder) vanuit de centrale 

vraag, aangevuld met woorden (zelf geschreven, gestempeld, getypt en uitgeknipt, 

letters uitgeknipt van kranten of tijdschriften …). 

 
OPTIE 2 

Leerlingen bedenken woorden vanuit de centrale vraag, aangevuld met een eigen 

creatieve illustratie. 

 
OPTIE 3 

Leerlingen schrijven een tekst vanuit de centrale vraag, aangevuld met een eigen 

creatieve illustratie. 

 

Kijkwijzer 

Mede te bepalen door de beginsituatie van de klasgroep. 
Zorg dat de kijkwijzer zichtbaar is voor de leerlingen. 

 

 Zorg voor minimum ... talenten van jezelf. (bepaal als leerkracht het aantal) 

 Zorg voor minimum ... zinnen/woorden. (bepaal als leerkracht het aantal) 

 Vormgeving tekst: aantrekkelijke titel die de lezer aanspoort om de tekst te lezen, 

leestekens, hoofdletters … (bepaal als leerkracht welke vormgeving de leerlingen moeten 

voorzien) 

 Je werk moet toeschouwers ervan overtuigen dat kansen krijgen belangrijk is. 

 Het werk moet aanspreken/ opvallen (bv. fel kleurgebruik …) 

 
 

Suggesties illustratie 

Maak een passende vrije illustratie bij je woorden/tekst.  

 Houtskooltekening en achteraf haarlak erop spuiten om het werk te fixeren 

 Letters uitknippen uit kranten en beschilderen met waterverf 

 Illustratie met pastelkrijtjes met ecoline/ waterverf erover 

 Talentenkaartjes gebruiken in creatieve verwerking (bv. waterverf over 
talentenkaartjes) 

 
 

Suggesties voor de presentatie 

De klaswerken worden gebundeld tot één geheel in een boek/ krantvorm. Dit boek/ 
deze krant kan worden meegegeven in de heen- en weer map van de school, 
rondgebracht in de klassen, worden voorgesteld in een parallelklas, op een centrale 
plaats in de school worden gelegd, worden ingekeken door de ouders … Het is belangrijk 
om dit doel van presenteren ook mee te geven met de leerlingen alvorens ze met de 
opdracht starten. 


