
 -  Opdracht 6 – Welkom in Nederland 
 

Bouw:      Bovenbouw  Looptijd:  (max.) 4 weken 

ICT doel: Hoe communiceer je met andere mensen uit een ander 
land via Foto- en videotoepassingen? 

21st vaardigheid:        Communiceren 

Tool:       Foto- en videotoepassingen  

  

Stappen                 Juf deed het zo  

1. 

Zoek contact met een school in het buitenland. Vraag of ze willen laten 
zien hoe het leven in hun land is en dat jullie hetzelfde doen. Maak een 
video- of een fotoverslag van jouw dorp of stad voor kinderen uit een 
ander land. Laat zien hoe het leven in Nederland is en specifiek op jullie 
school, de sportvereniging, in het dorp, bij de kinderen thuis. Omdat de 
leerlingen geen Nederlands spreken gaat het voornamelijk om het beeld. 

 Contact leggen met een andere school: 
http://www.globalschoolnet.org/gsnpr/  
 
http://www.unitedworldschools.org/get-involved/partner-your-
school/?gclid=CLb_g8e88swCFY9uGwodfX4A_w  

2. 

Inventariseer met de leerlingen wat jullie graag willen laten zien. Welke 

gebruiken zijn typisch Nederlands? Welke spelletjes spelen jullie op het 

schoolplein, wat eten jullie, wat doen we op school, welke sportclubs 

zijn er? 

Kunnen jullie ook andere manieren vinden om in contact te komen met 
leerlingen? 

 Denk aan: 

- e-mail 

- brief sturen 

- skype 

3. 

Ga op zoek naar een originele manier om dit in beeld te brengen. Hoe 

komen de beelden straks bij de kinderen uit een ander land? Ontdek 

samen met de leerlingen hoe je het beste een ‘beeld’ van het leven in 

Nederland kunt maken.  

Leerlingen kunnen vervolgens, in groepjes of alleen, werken aan hun 

eigen Video of gedeeltes van de video. 

 Voorbeelden van soorten film stijlen: 
Stomme film 
http://www.hetklokhuis.nl/onderwerp/stomme%20films  
Fotocollage 
https://www.microsoft.com/nl-nl/store/apps/phototastic-
collage/9wzdncrcwftb  

4. 
Maak het eindproduct met de kinderen en zorg ervoor dat er een duidelijk 
beeld gegeven wordt van het leven in Nederland. Als de partnerschool 
ook wat gemaakt heeft is het natuurlijk erg leuk om dit ook te delen! 

 Tip:  Andere tools zijn moviemaker & glogster.  
 

5. 
Upload jouw uitwerking naar de ‘Cloud’ / gezamenlijke opslag    

   

Variaties (voor bijv. een andere bouw):   
Onderbouw/Middenbouw: Verzamel speelgoed of schoolspullen waar je kinderen in andere landen blij mee kunt maken. Maak een film waarin de kinderen zichzelf 

voorstellen. 
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