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 Fijn op het schoolplein 

 
Fase 1: Oriënteren 
  
Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 
 
 
 

 

Betekenis: Fijn op het schoolplein 
Toon het filmpje en bespreek de verschillende vragen met de leerlingen. Sluit 
eventueel aan op doelen van andere vakgebieden. 
 
Vorm: lichaamsvormen mens 
Vertel dat je ze iets gaat leren over lichaamsvormen van een mens. Vraag leerlingen 
of ze weten wat het is. Leg het zelf uit of toon het filmpje. Is dit vormdoel al eerder 
aan bod gekomen? Herhaal dan kort de informatie. Leg eventueel de koppeling met 
kerndoel 41: botten en skelet. 

  
 Werkwijze: plastisch vormgeven met papier-maché 

Het tweede leerdoel is werken met papier-maché. Doe de techniek zelf voor of toon 
het filmpje. Geef de leerlingen een stuk karton en laat ze zelf de lichaamsvormen 
van een mens maken. 

 
Benoem de opdracht: 
Maak een reliëf van jezelf spelend op het schoolplein. Laat maar zien: wanneer heb jij het 
fijn op het schoolplein? 
  
Fase 2: Onderzoeken 
  

 Onderzoek het materiaal 
Geef leerlingen de tijd om met de papier-maché te spelen: nieuwe vormen 
toevoegen, delen dikker of dunner maken, verschuiven. Zo zoeken ze naar de juiste 
houding van hun figuur.  

  
Fase 3: Uitvoeren 
 
• Wanneer de juiste vorm of vormen gevonden zijn, dan werken de leerlingen de 

figuren glad met kleine stukjes krant.  
• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
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 Als de figuren glad zijn kunnen ze op twee manieren worden afgewerkt om de 
figuur aan te kleden en de achtergrond en voorwerpen te maken: 
-met gekleurd papier 
-met verf (pas na droging van de papier-maché) 
 

Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 

 
Gebruik bouwstenen 
• Bovenstaande beschrijving is een richtlijn geen keurslijf. Voel je vrij de volgorde van 

de bouwstenen naar eigen inzicht aan te passen.  
• Is het doel van een bouwsteen al bekend, dan is een korte mondelinge herhaling 

voldoende.  
• Vind je 2 nieuwe leerdoelen te veel voor je leerlingen? Kies dan het doel uit dat ze 

het hardst nodig hebben voor de opdracht en laat de andere vervallen.  
 
Kerndoel 34, 35 en 41 
In deze les kijk je naar het spelen op het schoolplein. Welke spelletjes worden er 
gespeeld? Welke vind jij leuk? Waar moet je op letten tijdens het spelen? [Veilig 
speelgedrag en afspraken]. Je kunt met deze les aansluiten bij kerndoel 34: eigen 
mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren. 
Kerndoel 35: veilig speel- en werkgedrag in en om school, afspraken ten aanzien van 
spelen. Kerndoel 41: van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen: botten en 
bouw en functie van het skelet. 
 

 


