Lessenoverzicht Plaatselijke figuren variant Maarn en Doorn
Les 1 Lach eens naar het vogeltje!

Les 2 Vroeger op de foto

Inhoud

De leerlingen leren over het ontstaan van
portretfoto's en ontdekken wat voor soorten
portretten er zijn.
Ze oefenen om goed te kijken naar onder
meer kleding, gezichtsuitdrukkingen,
houding en achtergrond.

De leerlingen luisteren naar een verhaal
over het bezoek aan een fotostudio
ongeveer 100 jaar geleden.
Daarna kiezen en onderzoeken ze
een oude portretfoto uit hun eigen
woonplaats.
De uitkomsten van hun onderzoek
verwerken ze in een kleine presentatie aan
de klas.

Doel

De leerlingen leren wat een portret is en
worden zich er bewust van dat een portret
soms een bepaalde bedoeling heeft en niet
altijd een weergave is van de
werkelijkheid.

De leerlingen leren dat foto's maken
vroeger heel bijzonder was.
Naar aanleiding van een oude
portretfoto uit hun eigen woonplaats leren
ze goed observeren en conclusies trekken
uit hun observaties.
Ook verwerven ze meer kennis over
hun eigen omgeving door het portret te
onderzoeken.
Ze leven zich in in een andere
persoon en een andere tijd.
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Les 3 Voorbereiding op het bezoek van
de fotograaf
De leerlingen bereiden zich voor op de
komst van de fotograaf in de klas.
De leerlingen bereiden samen hun
groepsportret voor.

Les 4 Fotograaf in de klas
Fotograaf Marije van der Hoeven of Olivier
van Hartingsveldt komt in de klas. Met een
powerpointpresentatie stelt de fotograaf
zich voor.
Hierna werkt de fotograaf in het
speellokaal of andere locatie binnen de
school met de leerlingen aan
groepsportretten.
De leerkracht begeleid de overige
leerlingen in het eigen lokaal bij het maken
een opdracht om het begrip 'portret' te
verdiepen.
De leerlingen leren dat sommige fotografen
eerst nadenken voordat ze gaan ‘klikken’.
Ze leren dat een fotograaf goed
blijft kijken en meerdere foto’s van
hetzelfde onderwerp maakt.
Ze leren dat je op van alles kunt
letten als je een foto maakt:
- hoe je kijkt
- hoe je attributen kunt tonen
- hoe je zelf staat, en ook ten opzichte van
elkaar
- dat er onderscheid gemaakt wordt tussen
voor- en achtergrond
- hoe het licht is
- hoe de kleurverdeling is

■
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Lessenoverzicht Plaatselijke figuren variant Maarn en Doorn
Les 1 Lach eens naar het vogeltje!
Nodig

Les 3 Voorbereiding op het bezoek van
de fotograaf

Les 2 Vroeger op de foto

Pen en papier
Werkblad 1 (pdf)

Verhaal op schrift (.doc)
Verhaal voorgelezen (mp3)
Computers waarop de leerlingen
een portret kunnen uitzoeken en printen
Portretfoto's van het RHC Zuidoost
Utrecht (pdf)
achtergrondinformatie (pdf) bij de
portretfoto's
Werkblad 2 bij foto 1
Werkblad 2 bij foto 2
Werkblad 2 bij foto 3
Werkblad 2 bij foto 4

Werkblad 3 voor elk groepje
Potloden

Les 4 Fotograaf in de klas
De leerkracht zorgt voor:
een opgeruimd speellokaal met
een egale muur of aula met een
achtergrond doek met ruimte om de set op
te bouwen, waarin de fotograaf gedurende
de afgesproken tijd kan werken
in de ruimte waar de fotograaf
gaat fotograferen moet een grote lege tafel
van ongeveer 2 meter breed staan of drie
kleine tafeltjes
bij mooi weer wordt er buiten
gefotografeerd, in overleg wordt de tafel
dan naar buiten verplaatst
egaal gekleurde grote lappen stof
of doeken
toestemming van ouders om foto's
van hun kind te maken
digibord
werkbladen uit les 2
e-mailadres waar de fotograaf de
foto's naartoe kan sturen
Marije zorgt voor:
camera
kookwekker
eventuele extra attributen
geadresseerde en
voorgefrankeerde envelop aan Kunst
Centraal
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Lessenoverzicht Plaatselijke figuren variant Maarn en Doorn
Les 1 Lach eens naar het vogeltje!
Tijd

Les 3 Voorbereiding op het bezoek van
de fotograaf

Les 2 Vroeger op de foto

45 minuten

50 minuten

20 minuten

Les 4 Fotograaf in de klas
Totaal: 2 uur
Let op! De fotograaf heeft 20 minuten om
ieder groepje te portretteren. Dit betekent
dat er geen ochtendpauze is; hij/zij wil
graag achter elkaar doorwerken.
Plan de pauze van de leerlingen dus zo dat
de fotograaf de groepjes aaneengesloten
kan fotograferen.

Voorbereiding

Fruitweg 48

■

Zorg dat de leerlingen pen en papier bij de
hand hebben.
Print Werkblad 1 (pdf) uit.

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

Zet de link naar de leerlingenpagina met de
portretten uit Doorn en Maarn klaar.
Print de Portretfoto's van het RHC
Zuidoost Utrecht (pdf).
Deel per tweetal werkblad 2 uit.
Lees de achtergrondinformatie
(pdf) bij de foto's door.

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

Kopieer werkblad 3 voor elk groepje.

■

Vraag toestemming aan de ouders voor het
maken van foto's van hun kind
Reserveer het speellokaal.
Zorg ervoor dat elk groepje alle
meegenomen spullen hebben klaarliggen
en eventueel speciale kleding al aanhebben
voor de komst van de fotograaf.
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Lessenoverzicht Plaatselijke figuren variant Maarn en Doorn
Les 5 Brief en Expositie
Inhoud

De fotograaf heeft per groepje twee foto's
uitgekozen om klassikaal te bekijken.
De leerlingen schrijven een brief over
zichzelf voor de toekomst.
Met de foto's en de brieven maken de
leerlingen expositiebladen voor de
expositie in de klas.
Kopietjes van de expositiebladen worden
opgestuurd naar de historische kring en
bewaard voor de toekomst.

Doel

De leerlingen begrijpen dat een fotograaf
goed moet kunnen kijken en vergelijken.
De leerlingen beoordelen hun foto’s op
houding, blik, kleur en uitstraling.
De leerlingen ervaren dat elk mens iets
anders kan vinden van dezelfde foto.
De leerlingen begrijpen de waarde van het
opschrijven van een persoonlijke tekst bij
hun foto en het belang van het bewaren
van deze informatie voor de toekomst.
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Lessenoverzicht Plaatselijke figuren variant Maarn en Doorn
Les 5 Brief en Expositie
Nodig

Brief over mezelf voor de toekomst
Schrijfvoorbeelden brief over mezelf voor
de toekomst.
Opgestuurde en geprinte foto’s, voor elke
leerling één
Gekleurde vellen (etalage)karton op
A4-formaat
Dubbelzijdig plakband of (foto)lijm
Kladpapier, pennen en/of stiften

Tijd

60 minuten

Voorbereiding

Print voor elke leerling een foto uit, deze
zijn via WeTransfer opgestuurd.
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