Instructie bibliotheek
Inhoud pakket

Fujifilm Instax mini 8 camera
Cassette Instax film
Werkboekjes voor de leerlingen
Handleiding voor de leerkracht
De handleiding bevat een verdiepende beschrijving
aanvullend op het werkboekje én twee lesbrieven (Het maken
van een camera obscura en Ik zie, ik zie) om BlikFlits te begeleiden.
• Het boek Klik!: foto-doe-boek voor kids. Lumi Poullaouec, MainPress B.V., 2012
•
•
•
•
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Doel van de lessen in het pakket

Bij BlikFlits staat het begrijpend leren kijken door leerlingen van groep 5 centraal. Beeldtaal is een nieuwe taal en dé taal
van de jongere generatie. Het is daarom belangrijk om beelden te leren lezen.
We willen kinderen leren dat beelden/foto’s geen objectieve, maar subjectieve elementen zijn en dat ze hier kritisch
tegenover moeten staan, zonder de verwondering te verliezen. Door sociale media worden beelden steeds belangrijker.
Beelden zijn communicatiemiddelen geworden waarbij woorden overbodig zijn. Op Instagram, Facebook etc. delen we
foto’s die hun eigen verhaal vertellen.
Creativiteit is een belangrijke pijler van de zogenaamde 21ste eeuwse vaardigheden1. Onderwijs heeft onder meer als
doel kinderen zich te laten oriënteren op zichzelf en de wereld. En leren begint bij nieuwsgierigheid, een waarschijnlijk
aangeboren neiging om onderzoekend gedrag te vertonen en om de wereld te verkennen. Je verbazen, geprikkeld
worden om te ontdekken hoe iets werkt en verwonderd zijn wanneer een waarneming niet overeen komt met je
verwachting. Dan heb je aandacht en is er een opening om te ontdekken, experimenteren en te leren
Met Blikflits doorlopen de leerlingen een aantal stappen in het beeld-kijken. Van de geschiedenis van de fotografie tot
het zelf onderzoeken, begrijpen hoe beeld ontstaat en wat beeld kan veroorzaken. BlikFlits neemt leerlingen ook mee in
de beleving van foto- en beeldmateriaal in jeugdboeken. Dit lespakket met het accent mediawijsheid en leesbevordering
past o.a. binnen het programma Rode Draad.

1 - 21ste eeuwse vaardigheden: Generieke vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren
in en bij te dragen aan de 21ste eeuwse samenleving. Deze vaardigheden zijn: samenwerken; sociale en culturele vaardigheden; communiceren;
probleemoplossend vermogen; digitale geletterdheid; creativiteit en kritisch denken. (Bron: Kennisnet)
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Leerstof die aan de orde komt tijdens de lessen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflecteren op zelfgemaakte foto’s en die van klasgenoten;
Het principe van de camera obscura;
Leren dat foto’s een verhaal vertellen;
Leren hoe foto’s te lezen;
Fotografie vroeger en nu;
Samenwerken aan een foto-opdracht;
De belangrijke rol van media;
Hoe mediaproducenten hun doelen realiseren;
Herkennen wanneer een mediaboodschap gekleurd is;
Kennismaking met het boekenaanbod rondom het thema foto’s en fotografie;
Het gebruik van foto’s in boeken.

Duur

Het project bestaat uit verschillende korte lessen met een introductie door van de leerkracht, waarna de leerlingen zelf
aan de slag gaan met de opdrachten in het werkboekje. Gedurende twee weken komen er verschillende lessen aan bod:

week 1 -

3 les- en werkmomenten van ca. 30 minuten

1) Introductie op het thema foto’s met gedicht Foto uit Superguppie is alles van Edward van de Vendel
Kort gesprek over foto’s
Toelichting op het werken met het werkboekje
2) Tijdlijn van de fotografie (werkboekje leerlingen)
Doe-opdracht Mag het licht aan? (werkboekje leerlingen)
3) Les & doe-opdracht Hoe ontstaat een foto? (werkboekje en lesbrief Het maken van een camera obscura)
Toelichting op de werking van een camera obscura Het beeld staat op z’n kop! Waarom? (werkboekje leerlingen)

Week 2 - 3 les- en werkmomenten van ca. 30 minuten, 1 les- en werkmoment van ca. 45 minuten.
4) Doe-opdracht Onderschrift bij de foto (werkboekje leerlingen)
Doe-opdracht Foto’s liegen toch niet? Of wel? (werkboekje leerlingen)
5) Doe-opdracht Ik lees de foto! (werkboekje leerlingen)
Thuisopdracht #Boekface (werkboekje leerlingen)
6) Les & doe-opdracht foto’s maken met Fujifilm Instax camera (werkboekje en lesbrief Ik zie, ik zie)
Doe-opdracht Boekkaften (werkboekje leerlingen)

De Camera

Zet de camera aan door de knop
naast de lens in te drukken.

Draai de keuzeschijf in de
gewenste positie.

Tip! De functie High-Key geeft foto’s een zachte impressie.
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Maak een foto en neem het resultaat
boven uit de camera.

Collectie voor aanvullend leesplezier bij het lespakket
De bibliotheek kan bij het lespakket BlikFlits een themacollectie samenstellen en aan de school leveren om 15 minuten
(voor)lezen per dag te stimuleren. De onderstaande titellijst bevat boeken waarin foto’s, fotografen, fotocamera’s een rol
spelen.
Auteur,
illustrator

Titel

Uitgever,
jaar van uitgave

Genre

Relatie
Studio Poëzie

Mo Willems

Knuffelbunny

Gottmer, 2012

Prentenboek

Bijzondere illustratie-

Mirjam Oldenhave

Skaten!

Ploegsma, 2008

(Voor)Leesboek 8+

Foto’s / fotograaf

De Rolling Bones en de foute foto

Van Holkema en Waren-

(Voor)Leesboek 8+

Foto’s / fotograaf

techniek met foto’s.

dorf, 2005
Mirjam Oldenhave

Flits: De roze rapper

Ploegsma, 2013

(Voor)Leesboek 8+

Fotograaf schoolkrant

Arend van Dam,

Een hele kunst…

Van Holkema &

(Voor)Leesboek 8+

Bekende fotografen:

Alex de Wolf

Warendorf, 2012

Ed van der Elsken en
Rineke Dijkstra

Martin Handford

Waar is Wally, speuren naar

Memphis Bell, 2010

Zoekboek

Zoek fotograaf Wenda

Jan Holleben

Het zoekboek van Koen

Ploegsma, 2015

Zoekboek

Foto’s kijken

Walter Wick

Ik zie ik zie…een schip vol schatten

Ploegsma, 2014

Zoekboek

Beeldraadsels met

Ik zie ik zie… alles van school

Ploegsma, 2012

Mirte Stut, Geurt

Die ® daar

Gottmer, 2013

Fotoboek

Foto’s kijken rondom

snippers

en haar camera

foto’s

van Donkelaar

bijzondere onderwerpen / Inspiratie
foto’s maken

Marc De Bel

Z-duiveltjes in de bibliotheek

Abimo, 2011

Leesboek 8+

Fototoestel

Bies van Ede

Het dieventeken

Zwijsen (Bikkels), 2009

Leesboek 9+

Foto’s maken

Wouter Kersbergen

Tim Snuffel

Zwijsen (Bikkels), 2008

Leesboek 8+

Fotografen

Mik Leyssins

Balt

Annmici, 2010

Leesboek 9+

Bijzonder fototoestel

Lincoln Peirce

Niek de Groot draait door

Fontein, 2014

Leesboek 9+

Verlies fotocamera

Ruben Prins

Gevaarlijke foto’s

Leopold, 2009

Leesboek 9+

Foto’s maken

David Roberts

Kijk eens naar het vogeltje

Abimo, 2014

Leesboek 8+

Schoolfotograaf

Thea Stilton

Help, we missen een welp

De wakkere muis, 2013

Leesboek 8+

Fotosafari

Dolf Verroen

Een spetter op de spiegel

Zwijsen (Spetter), 2006

Leesboek 8+

Schoolfotograaf

Marije van der

Foto! Durf bijzondere foto’s te

Ploegsma, 2013

Informatief boek /

Foto’s kijken en maken

Hoeven

maken

Albert Kiefer en

Fotograferen… voor kids

Linda Lee

doeboek
Van Duuren Media,

Informatief boek /

2011

doeboek

Lumi Poullaouec*

Klik: foto-doe-boek voor kids

MainPress B.V., 2012

Informatief boek /

Evy Raes

Kijk! Spelen met fotografie

Terra – Lannoo, 2013

Informatief boek /

Truus Visser-van

Fograferen

Noordhoff Uitgevers,

Junior Informatie

2015

nr. 331

Noordhoff Uitgevers,

Mini Informatie

2013

nr.333

Foto’s kijken en maken
Foto’s maken

doe-boek
Foto’s kijken en maken

doeboek
der Brink
Marja Baeten

Foto’s

* Boek wordt ook geleverd in het lespakket
NB Niet alle titels zijn leverbaar, maar wellicht wel in de bibliotheek te leen.
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Fotografie
Fotografie

