
 -  Opdracht 4 – Feesten in de wereld 

 

Bouw:       Middenbouw Looptijd:  (max.) 2 weken 

ICT doel:  Presenteren op een digitaal platform 21st vaardigheid:  Sociale en culturele vaardigheden 

Tool:    Educatieve apps en programma’s 

 

 

  

 Stappen                 Juf deed het zo  
1.  Ga met je leerlingen in gesprek over andere culturen. Welke feesten 

worden er in de wereld gevierd? Naar aanleiding van dit gesprek 

kiezen jullie een paar culturen uit die interessant vindt, en gaan jullie 

(online) op zoek naar informatie over feesten uit andere culturen. 

Verzamel jullie bevindingen in een digitaal prikbord. Probeer zoveel 

mogelijk variatie in bronmateriaal te vinden (tekst, foto’s, video’s, 

grafiekjes, etc.)  

 Op internet zijn voldoende voorbeelden te vinden waarbij digitale 

prikborden zijn gebruikt voor lessen. Dit is een les over feesten gemaakt 

in Prezi: https://prezi.com/87fyl1k7h2mz/ak-thema-6-cultuur-les-1-

feest/ Hier kun je uitleg vinden over het gebruik van Pinterest in de klas: 

http://maaikezijm.com/2014/09/20/pinterest-gebruiken-in-de-klas/  

Andere tools om naar te kijken kun je hier vinden: 

http://mijnkindonline.nl/artikelen/de-10-mooiste-20-tools-voor-

leerlingen  

2.  Laat de leerlingen in groepjes of 2-tallen een verhaal maken over een 

specifiek (onderdeel van een) feest dat ze leuk vinden. Laat ze kiezen 

uit verschillende vertelvormen en zoek samen met hen de digitale 

tools die daar het beste bij passen. Denk bijvoorbeeld aan 

(animatie)filmpjes maken, een verhaal schrijven, een spel maken, een 

prentenboek maken, etc.  

 Er bestaan kant-en-klare digibordlessen rond het schrijven van een 

feestverhaal voor groep 3/4: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271563/SchrijfEenFeestverhaalGroep3

en4.pdf  Of voor groep 5/6: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/1271563/SchrijfEenFeestverhaalGroep5

en6.pdf Hier kun je een les online stripverhalen maken vinden voor groep 

5/6/7: http://www.mediawijzer.net/wp-content/uploads/brief1.pdf   

3.  Laat de groepjes, in een soort galerie/kunstshow, hun verhalen 

presenteren. Zorg dat de show op een of andere manier vastgelegd 

wordt (blog, foto’s, video’s).     

   

4.  Maak gebruik van de eerder gebruikte digitale prikborden om het 

verslag van de show vast te leggen - en zorg dat leerlingen, collega’s 

en ouders toegang hebben tot dit verslag.  

   

5.  Upload de resultaten en jouw verslag naar de gezamenlijke opslag.     

   

 

 

Variaties (voor bijv. een andere bouw): Voor de bovenbouw kun je in plaats van alleen het internet te raadplegen voor informatie zou er ook contact 

gelegd kunnen worden met mensen op andere plekken in de wereld. Op die manier kunnen ook communicatietools als Skype, Hang Out of SnapChat 

onderzocht worden terwijl leerlingen leren over interviewtechnieken en andere culturen.   

 


