Update plusklas 7

Met zelfstandig werken hebben de kinderen een aantal creatieve opdrachten gedaan. Die laatste
was: Bijzondere etenswaren.
De kinderen kregen een blad met daarop een tekening en beschrijving van wel heel bijzondere
etenswaren, ze moesten gekieteld worden en werden dan magnetisch, of zweefden boven je bord,
maar plakten gelijk aan je handen als je te dichtbij kwam……
De opdracht voor de kinderen:
1. Kies er twee uit en ontwerp bestek voor dat soort eten. Geen complete machines, maar
bestek. Teken het bestek en beschrijf hoe je het gebruikt. Bij deze opdracht gaat het om de
combinatie van praktisch en creatief denken. Je moet anders tegen bestek aan kijken
(creatief) en een oplossing vinden die ook echt kan werken (praktisch)
2. Maak een folder van een luxe kookwinkel waar in ieder geval de twee soorten bestek die jij
bedacht hebt aangeprezen worden. Nu is verzorging heel belangrijk en ook de manier
waarop je tekent en schrijft: is het echt een reclamefolder geworden, ziet het er
aantrekkelijk uit, zitten er originele ideeën in?
Deze opdracht hebben de kinderen ook in tweetallen van elkaar beoordeeld. Deze keer niet alleen
tips en tops (dat hebben we wel gedaan toen ze er nog aan werkten), maar echt een beoordeling.
Als die goed beargumenteerd is telt die beoordeling ook echt mee, naast mijn beoordeling.
Dit heb ik goed voorbesproken met de kinderen. Waar let je op? Wat moet niet meetellen (ik vind
hem/haar leuk of juist niet). Wat zijn valkuilen (als iemand niet zo netjes werkt ben je geneigd ook
de inhoud minder te beoordelen). Dat laatste hebben we gisteren gedaan. Vanwege een
sponsorloop waren de kinderen van de Maranathaschool hier niet bij.
Doordat er in de tweede periode veel lessen zijn geweest waarbij meerdere kinderen tegelijk
afwezig waren (sponsorloop, kamp, verjaardag van eigen leerkracht) Komen we dit jaar niet toe aan
alle geplande lessen rondom de drie manieren van denken. Behalve de les die u tijdens de open les
gezien heeft hebben wij twee andere lessen gedaan:
-

Een knikkerbaan van 7 seconde
De kinderen kregen een stapel a4-tjes, een grote houten knikker en de volgende opdracht:
Maak een knikkerbaan waarbij de knikker er precies 7 seconden over doet om van het begin
naar het eind te gaan. Je krijgt een stapel a4-tjes, 20 cm plakband. Verder mag je gebruiken
wat je om je heen ziet voor ondersteuning (niet voor bevestiging). Je moet echt een baan
maken, dus geen a4-tjes gewoon plat neerleggen. Je krijgt geen stopwatch……
Ik kon zien dat de kinderen al heel wat samenwerkingservaring hebben. Er werd eerst
overlegd, tekeningen gemaakt, argumenten werden afgewogen, vragen gesteld aan de
meester: mag dit? Mag dat?... (Analytischt: wat is de opdracht precies? Creatief: van een
andere kant bekijken, onverwachte ideeën, hoe kan ik dit materiaal gebruiken voor een heel
andere functie dan het bedoeld is? Praktisch: werkt dat idee wel? Mag het wel? Anders telt
onze baan niet). De foto’s laten het zien:

Toen was het tijd voor de test: wie zit het dichtst bij de 7 seconde? Nou, iedereen zat er ver
vandaan. De beste had nog geen 3 seconde…. Maar wel gewonnen!
Leren is zichtbaar als de resultaten verbeteren. Dus hebben de kinderen geleerd? Een paar
weken later heb ik hen, met dezelfde groepjes, dezelfde opdracht gegeven. En ja, ze hebben
teruggekeken op de vorige keer en aanpassingen gemaakt. Soms zelfs een compleet andere
knikkerbaan. In het begin probeerden de kinderen vooral tijd te winnen door de knikkerbaan
langer te maken, maar al gauw kwamen een aantal kinderen op het idee om hem minder
stijl te maken, een horizontaal stuk erin te doen, of de knikker op een bepaald punt heen en
weer te laten rollen. De tijden kwamen al heel wat dichter bij de 7 seconden!

-

Kunst knippen

Kandinski, Monet, van Gogh. Dat zijn geen achternamen
van kinderen uit de plusklas…..
Maar ze moesten er wel iets mee. Ik vertelde hen van
tevoren: dit wordt een grote samenwerkingsopdracht!
Wat was de opdracht dan?
Kies als groep één van de drie schilderijen uit. Deze gaat
in 10 verticale stroken (een kopietje van het schilderij
tenminste…) En jullie taak is om een kopie ervan te
maken dat twee keer zo hoog en breed is als het
‘origineel’. Iedereen krijgt één van de 10 strookjes en
gaat met kleurpotlood het originele strookje zo goed
mogelijk natekenen.
Wat zit hier veel in! Keuze maken op grond van….
Gevoel: sfeer, welk schilderij spreekt me aan)
Praktijk: dat schilderij is denk ik het best te doen.
Ambitie: dat schilderij vindt ik de grootste uitdaging.
En nog veel meer. De kinderen kregen de ruimte om hun
mening te geven. Te discussiëren, te overtuigen,
argumenten te overwegen enz.
De keuze viel uiteindelijk op Monet. Wat ik wel leuk
vond, omdat dit de derde keer is dat ik deze les in een
groep geef en de eerste groep had van Gogh gekozen, de
tweede Kandinski. Dus ik was benieuwd welke mogelijkheden en hindernissen dit schilderij op zou
leveren.
We hebben van tevoren samen gepraat over de aanpak. Welke problemen kunnen we tegenkomen,
hoe kunnen we het oplossen? En dan aan het werk. Eerst een raster maken (zodat je makkelijker
alles op de goede plek tekent) en daarna aan het werk. Opvallend was, dat er opeens erg weinig
overlegd werd. Iedereen was met zijn/haar eigen strookje bezig. Na een kwartier ging één van de
kinderen op zoek naar degene die het aangrenzende strookje had. Toen begon de samenwerking op
gang te komen. Wat een verschillen! In kleurgebruik, tekentechniek, werktempo…… Dat werd
overleggen, kijken, afspreken. Toch kwamen de kinderen uit zichzelf niet op het idee, dat er
afspraken nodig waren voor de hele groep. Ze dachten alleen aan hun buren. Toen het ik het even
stilgelegd en hebben we samen doorgepraat over wat er mis kan gaan als je alleen met je buur
afspreekt. Na afloop hebben we ook transfer naar andere situaties besproken. En de replica? Helaas
we hebben er geen koper voor kunnen vinden…….
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