Instructie bibliotheek
Studio Poezie
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Het lespakket Studio Poëzie bevat een algemene beschrijving
en vier lessen, gericht op de thema’s leesbevordering en

e

mediawijsheid. Dit lespakket past o.a. binnen het Cubiss
programma Rode Draad.
Welk beeld schiet er door je hoofd als je een gedicht leest of
voorgelezen krijgt? Wat is film en wat heb je allemaal nodig
om een film te maken? Gedichten in een boek vertellen een
verhaal, met woorden in dit geval. In je hoofd maak je van dit verhaal een eigen beeld, een eigen film.
Deze film in je hoofd is alleen door jou te zien, tenzij je er een echt filmpje van maakt! Gedichten uit de
bundel Superguppie is alles van Edward van de Vendel komen tot leven in Studio Poëzie en krijgen de
hoofdrol in een stop-motion film. Plezier in lezen én mediawijs met Studio Poëzie.

Inhoud pakket
• Uitklapbare filmstudio met 2 lampjes en een set magneetjes
• Leporello’s om het storyboard mee te maken
• Boek: Superguppie is alles van Edward van de Vendel & Fleur van Weel, Querido, 2014
• Boek: Film! van Frank Smulders en Sanne Duijf uit de serie Veilig Leren Lezen van Uitgeverij
Zwijsen, 2014
• Handleiding voor de leerkracht met een algemene beschrijving en vier lesbeschrijvingen:
»» Les 1 Introductieles Film
»» Les 2 Gedichten vertellen een verhaal / storyboard maken
»» Les 3 Van storyboard tot filmopname
»» Les 4 Bioscoop in de klas

Let op! Scholen zorgen zelf voor een tablet en installeren daarop een stop-motion app.
Zie ook tips, materialen en voorbereiding.

Duur
De vier lessen duren gemiddeld 50 minuten per les
Filmtijd tussen les 3 en 4: circa 30 minuten per groepje, tijdens lessen zelfstandig werken.
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Doel van de lessen in dit pakket
Het doel van deze lessen is het bevorderen van lezen en leesplezier en het verbeteren van
mediagebruik en mediabewustzijn van jonge kinderen. Leesplezier en -bevordering is belangrijk voor
de taalontwikkeling en het werken met en het creëren van media is van groot belang voor de algemene
ontwikkeling.
Het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden1 is aan de orde van de dag. Problemen oplossen,
creativiteit en samenwerking zijn competenties die nodig zijn om te overleven in deze van media
doordrenkte maatschappij.
Lesdoelen leesbevordering en leesplezier
• Leerlingen krijgen plezier in het (voor)lezen van gedichten en leren een gedicht te begrijpen.
Eveneens vergroten zij de vaardigheid om een eigen verhaal logisch (met begin, midden en eind) te
verwerken en uit te beelden (creatief proces).
• Leerlingen vergroten hun begrip voor anderen, door het inzicht dat iedereen zijn eigen interpretatie
heeft, op basis van hetzelfde verhaal/gedicht.
• Leerlingen leren auteurs en diverse genres kennen en maken kennis met verschillende soorten
boeken zoals dichtbundels, verhalenboeken en informatieve boeken.
Lesdoelen mediawijsheid2

Doelen realiseren
met media

Strategie
Reflecteren op
het eigen
mediagebruik

Participeren in
sociale
netwerken

Content creëren

Informatie vinden
en verwerken

Communicatie

Oriënteren
binnen mediaomgevingen

Apparaten,
software en
toepassingen
gebruiken

Gebruik
Zien hoe media
werkelijkheid
kleuren

Begrijpen hoe

Inzicht hebben in

Begrip

Leerlingen leren hoe een

Leerlingen leren door

Leerlingen leren na te

Leerlingen leren dat je

film wordt gemaakt.

middel van een app op

denken over hoe ze

verhalen kunt verbeelden

een tablet de fotofunctie

woorden (uit een gedicht)

om met elkaar te delen.

Leerlingen leren dat aan

te hanteren en een

in een logische vorm

Ze leren hun eigen verhaal

het verbeelden van een

stop-motionfilm te maken.

kunnen omzetten in

presenteren aan anderen.

verhaal een structuur ten

beelden, die weer één

grondslag ligt.

verhaal kunnen vormen

Door achteraf stil te staan

(film, bestaande uit foto’s).

bij het maakproces, leren
leerlingen reflecteren.

Leerlingen leren samenwerken om iets te creëren.

Media

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)
2 - Gebaseerd op compentiemodel van Mediawijzer.net
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Tips, materialen en voorbereidingen voor de leerkracht
• Download een app (applicatie) voor het maken van stop-motionfilms en probeer deze uit alvorens
aan de slag te gaan met Studio Poëzie.
»» Voor iPad/iPhone en Android tablet/telefoon: Stop Motion Studio van Cateater.
»» Voor PC: Windows Movie Maker.
• Probeer de stop-motion app eerst zelf uit.
• Vraag de bibliotheek naar de mogelijkheden voor de inzet van de mediacoach of leesconsulent. Ook
ouders kunnen bij het maken van de stop-motionfilms hulp bieden.
• In de lesbeschrijvingen worden de apps Lino en Padlet genoemd. Dit zijn online prikborden waar
leerlingen tekst, foto’s en filmpjes kunnen plaatsen. Lesideeën op: www.eduapp.nl
• De tablet met de stop-motion app kan in de filmhoek rechtop gezet worden
met een standaard tablethoes of met een doorzichtige standaard voor boeken.
• Voor meer achtergrondinformatie over stop-motion en inspiratie zie de
volgende links:
»» http://nl.wikipedia.org/wiki/Stop-motion
»» Pinterest https://www.pinterest.com/josepeijen/stop-motion
»» http://tinyurl.com/maak-stop-motion: De hierin genoemde bekende film met
stop-motion van LEGO is op YouTube te zien: http://tinyurl.com/ofxd86s
»» Een korte stop-motionfilm met antireclame voor mobiele telefoons, gemaakt
met en voor jonge kinderen: http://tinyurl.com/q3spzdd.
»» Informatie over digitaal verhalen vertellen: http://tinyurl.com/digi-verhaal.
»» Een voorbeeld van een stop-motionfilm zien dat leerlingen van de Academie Beeldende Kunsten
Genk maakten naar aanleiding van het gedicht Brief (pag. 36) uit Superguppie is alles.
http://tinyurl.com/eenzeevolpraat
• Verzamel allerlei knutselmateriaal, spelmaterialen en voorwerpen. Dit kan variëren van papier,
karton en kleurpotloden tot kosteloze materialen als closetrollen, oude tijdschriften en kranten. Denk
bij spelmateriaal aan speelgoed en speelfiguren zoals Lego.
• Aidan Chambers heeft veel gepubliceerd over het praten over boeken met kinderen, als
leesbevorderende activiteit. Zijn manier van vragen kan ook goed gebruikt worden bij het praten
over gedichten. Meer informatie:
»» Leespraat; van Aidan Chambers. NBD/Biblion, 2013
»» Open Boek, handboek leesbevordering p. 103-107, van Jos Walta. Kinderboekwinkel de
Boekenberg, 2011

Collectie voor aanvullend leesplezier bij het lespakket
De bibliotheek kan bij het lespakket Studio Poëzie een themacollectie samenstellen om het 15 minuten
(voor)lezen per dag te stimuleren. De onderstaande titellijst bevat boeken waarin film een rol speelt en
enkele eenvoudige boekjes met versjes om zelf te lezen.
Auteur,
illustrator

Titel

Uitgever,
jaar van uitgave

Genre

Relatie
Studio Poëzie

Lucy Cousins

Muis gaat naar de film

Leopold, 2014

Prentenboek

Bioscoop

Kitty Crowther

Mini gaat naar de film

Querido, 2007

Prentenboek

Bioscoop

Pieter van

Sara en de ridder

Deltas, 2005

Zelf lezen 7+ M4

Film maken

Frank Smulders*

Film!

Zwijsen, 2014

Zelf lezen 6+

Film maken

(Maantjes)

informatief M3

Mary Meinking

Wie springt er door het

NBD Biblion, 2012

Informatieboek 9+

Werken op een

/ MLP

filmset

Oudheusden

(Ssst…ik lees!)

vuur?
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Auteur,
illustrator

Titel

Uitgever,
jaar van uitgave

Genre

Relatie
Studio Poëzie

Tosca Menten

Oom Jan is goud waard

Zwijsen, 2014

Zelf lezen 6+ / E3

Film kijken

Zoekboek

Filmset
Film maken

(Sterretjes)
Martin Handford

Waar is Wally? In
Hollywood

2006

Minke van Dam

Hoe wordt een film

Noordhoff

Mini Informatie,

gemaakt

Uitgevers, 2010

nr. 282

De bioscoop

Wolters Noordhoff,

Mini Informatie,

1999

nr. 114

Querido, 2014

Gedichtenbundel

Marja Baeten
Edward van de

Superguppie is alles

Memphis Belle,

Vendel*
Frank Smulders

Bioscoop
Gedichten

6+
Zoem zoen zoet

Zwijsen, 2014

Zelf lezen 6+ M3

Gedichten

Zelf lezen 6+ E3

Gedichten

Zelf lezen 6+ E3

Gedichten

(Maantjes)
Bas Rompa

Ik wil een geit een

Zwijsen, 2014

dropje voeren

(Maantjes)

Frank van Pamelen

Taal is raar

Zwijsen, 2014
(Sterretjes)

Bette Westera

Vrolijke versjes

Zwijsen, 2014

Voorleesboek

Gedichten

Anneke Scholtens

Een mug op een gum

Zwijsen, 2014

Zelf lezen 6+ M3

Gedichten

Zelf lezen 6+ M3

Gedichten

Zelf lezen 6+ Start

Gedichten

Zelf lezen 6+ Start

Gedichten

Zelf lezen 6+ Start

Gedichten

Zelf lezen 6+ Start

Gedichten

Zelf lezen 6+ M4

Gedichten

Informatie voor de

Praten over

leerkracht

boeken en

(Zonnetjes)
Jan Paul Schutten

Als ik kok ben

Zwijsen, 2014
(Zonnetjes)

Bette Westera

De zon eet ijs

Zwijsen, 2011
(Boeken vol
versjes)

Bas Rompa

Kan mijn jas in de was? Zwijsen, 2011
(Boeken vol
versjes)

Frak van Pamelen

Mijn boek is zoek

Zwijsen, 2011
(Boeken vol
versjes)

Elle van Lieshout,

Een wieg vol wol

Erik van Os

Zwijsen, 2011
(Boeken vol
versjes)

Erik van Os,

Als de zee een

Zwijsen, 2014

Elle van Lieshout

zwembroek droeg

(Zonnetjes)

Aidan Chambers

Leespraat

NBD/Biblion, 2013

gedichten
Jos Walta

Aidan Chambers

Open Boek; handboek

Kinderboekwinkel

Informatie voor de

Praten over

leesbevordering

de Boekenberg,

leerkracht

boeken en

Informatie voor de

Praten over

leerkracht

boeken en

p. 103-107

2011

Leespraat

NBD/Biblion, 2013

gedichten

gedichten
Jos Walta

Open Boek; handboek

Kinderboekwinkel

Informatie voor de

Praten over

leesbevordering

de Boekenberg,

leerkracht

boeken en

p. 103-107

2011

gedichten

* Boeken worden geleverd in het lespakket
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