
 -  Opdracht 9 - Het beste van mij 

 

Bouw:       Bovenbouw Looptijd:                        (max.) 4 weken 

ICT doel:  Tinkering & Robotica 

Tool:                  Creatief denken 

21st vaardigheid:  Sociale & culturele vaardigheden  

Bouw:    Bovenbouw 

 

 
 

  

 Stappen                  Juf deed het zo  
1.  Maak van jezelf een ‘portret’ waarin je jouw eigen talenten naar voren 

laat komen, of waarin je een specifieke eigenschap van jezelf laat zien. 

Voor dit ‘portret’ probeer je gebruik te maken van tools voor creatief 

leren zoals Scratch, MakeyMakey, robotjes, Lego, etc.     
Omdat een portret in deze context een breed begrip is, is het prettig 
voor de leerlingen om een voorbeeld te hebben dat ze kunnen volgen. 
Jouw eigen ‘portret’ is dus een belangrijke graadmeter voor hoe 
geavanceerd de leerlingen kunnen gaan werken. Probeer je eigen 
grenzen dus op te zoeken.   

 Een ‘zelfportret’ kan er uitzien als een ‘strandbeest’:  
http://www.natuurentechniek.nl/strandbeesten  als een 

‘bibberbot’:   

http://slimme-handen.nl/2013/04/bibberbotjes-nog-leuker-danborstel-robots/    
een raket: http://zoekhetuit.hetklokhuis.nl/boeken/maak-je-eigenraket/   
of misschien een Scratch-spelletje: http://scratchweb.nl/lesmateriaal   

2.  Laat jouw ‘portret’ aan de leerlingen zien en ga vervolgens in gesprek 
met hen over hun eigen talenten. Waar zijn ze goed in? Wat willen ze 
graag dat mensen van hun weten? Daarna bepaalt elke leerling welk 
talent of welke eigenschap ze zouden willen laten zien in een ‘portret’  

   

3.  Ontdek samen met de leerlingen hoe je het beste een ‘portret’ van 

deze talenten kunt maken, of hoe ze het beste hun kwaliteit kunnen 

tentoonspreiden.  
Leerlingen kunnen vervolgens, in groepjes of alleen, werken aan hun 
eigen ‘portret’. Stimuleer zo veel mogelijk het gebruik creatieve 
technieken.    

 Hier kun je voorbeelden vinden voor verschillende manieren van portretteren: 

https://woordenbeeldclub.wordpress.com/lessenportret/   
Hier zijn verschillende technieklesjes te vinden voor het BO: 
http://www.techniekinhetbo.nl/lessen.htm   

4.  Wanneer de portretten klaar zijn laten de leerlingen deze aan elkaar 
zien. De leerlingen kunnen elkaar tips en tops geven. Zorg dat de 
resultaten worden vastgelegd op video of foto.   

   

5.  Upload een verslag met video’s of foto’s naar de gezamenlijke opslag 
zodat collega’s inspiratie kunnen opdoen.   

   

   

 

Variaties (voor bijv. een andere bouw):  Je kunt met de leerlingen ook een workshop strandbeest maken volgen:  

http://www.stroom.nl/paginas/pagina.php?pa_id=3539379 of een bouwset strandbeest bestellen: http://webshop.strandbeest.com/ (voor de onder- en 

middenbouw). Voor lagere bouwen kun je het idee van een ‘zelfportret’ achterwege laten en je richten op het maken van een fantasiebeest.  
 


