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LEERLIJN 
 

Titel Muziek & Techniek, onderdeel Techniek 

Periode 

Zie 'Inleiding Muziek & Techniek' voor de 

volgorde van alle onderdelen van de 

leerlijn. 

 

 

 

ALGEMEEN                             

Titel activiteit Een aankondiging 

Groep  7 

Soort activiteit Twee lessen voorafgaand aan een workshop over het maken van een 
aankondiging (poster) door Roombeek Cultuurpark Educatiecluster 
(RCE). 

Plaats School 

Duur 2 x 60 minuten (lessen), 1 x 120 minuten (workshop 

Leergebied Kunstzinnige oriëntatie 

Discipline Beeldend, nieuwe media  

Thema Grafische vormgeving, aankondiging, verhaal, interview technieken. 

Omschrijving van 
de activiteit 

De lessen en de workshop zijn ingedeeld volgens de vier fasen van het 
creatief proces: 
 
Les 1: 
Oriënteren: De kinderen bekijken voorbeelden van een grafisch ontwerp. 
Onderzoeken: De kinderen onderzoeken aspecten van een grafisch 
ontwerp zoals typografie en compositie. 
 
Les 2: 
Uitvoeren: De kinderen ontwerpen een poster/flyer voor het meedoe-
concert met analoge technieken. 
Evalueren: De kinderen bespreken het eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten. 
 
Na les 1 en 2 volgt de workshop ‘Een aankondiging’ door RCE. Voor 
inhoudelijke informatie over de workshop zie de laatste tabel in dit 
document.   
 

Plaats in de 
reeks 

De lessen en workshop vinden plaats vóór de uitvoering van het 
meedoe-concert door het Orkest van het Oosten. 

Leeropbrengst  De leeropbrengst sluit aan bij twee TULE kerndoelen. 
 
Tule kerndoel 54: 
De kinderen weten hoe ze vormen kunnen laten overlappen in hun 
ontwerp (ruimtesuggestie op het vlak). 
De kinderen kunnen de plaatsing van door hun gekozen vormen bepalen 
in het grondvlak (ruimtesuggestie op het vlak). 
De kinderen weten hoe ze de karakteristieke houding van mensen 
kunnen plaatsen in het ontwerp voor de poster (vorm). 
De kinderen passen opbouw, ordening, evenwicht en betekenis toe 
(compositie). 
 
Tule kerndoel 55: 
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De leerlingen kunnen reflecteren op het eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten (reflecteren).  
 

 

UITVOERING LES 1 

Tijdspad   Totaal: 60 minuten 
- Oriënteren: 20 minuten 
- Onderzoek: 25 minuten 
- Reflectie: 10 minuten 
- Opruimen: 5 minuten 

  

Voorbereiding  Bestudeer de presentatie: ‘Een aankondiging VL (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven.  
 
Bestudeer de volgende bijlagen: 

 Een aankondiging VL (video 1) 

 Een aankondiging VL (video 2) 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Digibord of beamer voor presentatie 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Wit papier 

 Pennen 
 
Tip: Voeg eventueel eigen afbeeldingen toe die aansluiten bij het 
onderwerp en de interesses van de kinderen.  
 

Rolverdeling 
 

De les wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht. 

Beschouwing 
 

Vertel: Jullie gaan binnenkort meedoen aan een meedoe-concert bij het 
Orkest van het Oosten. 
Vraag: Wie kan daar iets over vertellen? Waar gaat het over? Wat heb je 
al gedaan om het concert voor te bereiden? 
 
Vertel: In de komende lessen gaan jullie een ontwerp maken voor een 
aankondiging van dit concert.  In deze les leren jullie over hoe een poster 
opgebouwd is door grafische vormgevers en in de volgende les gaan 
jullie een eigen ontwerp maken. 
 
Start de presentatie: ‘Een aankondiging VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1. 
Vertel: Overal om ons heen is reclame. 
Vraag: Welke manieren van reclame maken kun je noemen? 
 
Optionele antwoorden: reclame op tv of de radio, advertenties in kranten 
en tijdschriften, folders, billboards, op websites.  
 
Vraag: Waaraan herkennen jullie het beestje met het toiletpapier?  
Vertel: Dit is de hamster van Albert Heijn. Vaak als er een steeds 
terugkomende vorm of persoon bij reclame gebruikt wordt denk je bij het 
zien daarvan meteen aan de winkel of het product waar het over gaat. 
Ook dat is reclame. 
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Vraag: Wat is het doel van reclame? 
Vertel: Het hoofddoel van reclame is meer verkopen. Maar het is ook iets 
in een positief daglicht stellen. 
 
Vertel: We kunnen eens een keer gaan oefenen met reclame maken. 
Voor de docent: Pak een voorwerp uit de klas en laat een kind bij je 
komen staan. 
 
Vraag: (Naam kind), wil jij ons eens laten zien hoe jij reclame zou maken 
voor dit voorwerp? Hoe zorg je ervoor dat wij dit voorwerp heel graag zelf 
zouden willen hebben? 
Voor de docent: Help het kind op weg met zinnetjes die met reclame te 
maken hebben. Laat de andere kinderen reageren. 
 
Vraag: Denken jullie dat alles wat in een reclame wordt beweerd echt 
waar is? 
Antwoord: We moeten echt niet alles geloven dat ons door 
reclamemakers wordt voorgeschoteld. Kijk maar eens naar deze video.  
 
Toon afbeelding 2. Dit is een video: Een aankondiging VL (video 1). 
 
Vraag: Geloven jullie wat er wordt verteld in deze reclame? Wat zou waar 
of niet waar kunnen zijn? 
Vertel: Het is niet waar dat echte stukken fruit in deze lolly’s zouden 
zitten. Er zit vooral veel suiker in. De reclamemakers willen ons doen 
geloven dat het gezond is om deze lolly's te eten. Gelukkig is dit filmpje 
door de Reclame Code Commissie verboden. Het is te misleidend. 
 
Vertel: Een reclamebureau brengt met het maken van een reclamespotje 
dus eigenlijk een boodschap/verhaal in beeld. Dat is wat jullie in deze les 
en tijdens de workshop door Roombeek Cultuurpark gegeven, ook gaan 
doen. Jullie gaan als grafisch ontwerpers een boodschap overbrengen 
door het maken van een poster. Het wordt niet zomaar een poster: jullie 
maken een poster met een aankondiging voor het meedoe-concert. Dit is 
een leuke gebeurtenis en als echte grafisch ontwerpers maken jullie een 
flitsende, uitnodigende poster. 
 
Vraag: Wat is grafisch ontwerpen eigenlijk? 
Vertel: Een grafisch ontwerper maakt vaak hele spannende, leuke of 
grappige ontwerpen om een boodschap over te brengen. Dit kun je doen 
met een tekst in de vorm van letters. Als je deze tekst dan combineert 
met kleuren en beeld (een foto of een tekening) krijg je een grafisch 
ontwerp.  
Vraag: Wie van jullie heeft een poster op zijn kamer hangen? Wat staat 
op die poster? Waarom vind je die zo mooi? 
  
Toon afbeelding 3. 
Vraag: Wat zien jullie hier? 
Vertel: Grafisch ontwerp bestond vroeger nog niet op de manier zoals we 
die nu kennen. Honderd jaar geleden waren het vooral kunstenaars die in 
opdracht van een bedrijf, bijvoorbeeld, een affiche maakten. Deze 
affiches waren heel erg mooi en decoratief. Er stonden vaak heel 
ingewikkelde tekeningen op omdat foto’s toen nog niet zo vaak werden 
gebruikt. Deze affiches waren misschien wel iets té mooi. Doordat ze zo 
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ingewikkeld waren moesten mensen heel dichtbij gaan staan om het 
affiche te begrijpen. Gaandeweg werden de affiches daarom steeds 
duidelijker en simpeler. 
 
Toon afbeelding 4. 
Vraag: Welke boodschap draagt deze poster uit? 
Vertel: Dit is een reclameposter voor een bedrijf dat allerlei 
bouwmaterialen verkoopt. Een soort Gamma. Deze is gemaakt door Piet 
Zwart. Hij is één van de eerste ontwerpers die met letters zijn gaan 
‘spelen’. 
 
Toon afbeelding 5. 
Vraag: Wat zien jullie hier allemaal? 
Vertel: In de jaren ’60 van de vorige eeuw ontstonden de eerste grote 
reclame- en ontwerpbureaus. Vanaf die tijd is grafisch ontwerp niet meer 
weg te denken. Denk bijvoorbeeld aan affiches, flyers, boeken, 
tijdschriften, kranten, logo’s, verpakkingen, postzegels, geldbiljetten, 
briefpapier, bedrukking van kleding, verkeersborden, bedrukking van 
(bedrijfs-)auto’s, vlaggen, websites en nog zoveel meer. Allemaal het 
werk van een grafisch ontwerper. 
 
Toon afbeelding 6. 
Voor de docent: Herhaal nog een keer wat grafisch ontwerp is. Grafisch 
ontwerp is het combineren van letters, kleuren, plaatjes en foto's om een 
boodschap over te kunnen brengen. Dat kan een poster voor een 
schoolfeest of een film zijn of om toiletpapier aan te prijzen. Een grafisch 
ontwerper kijkt goed naar de compositie. 
 
Vraag: Wie kan vertellen wat compositie is? 
Antwoord: De manier waarop je de letters, vormen, kleuren en plaatjes 
op een poster of een advertentie of de voorkant van een tijdschrift 
verdeelt heet compositie. Soms noemt een ontwerper dit ook wel 
‘vlakverdeling’. Hij schuift net zolang totdat het een mooi geheel is. 
 
Vertel: Ook moet de ontwerper bedenken welk soort letters hij gebruikt. 
Hij werkt dan met typografie. 
Vraag: Wie kan vertellen wat typografie is? 
 
Vertel: Typografie betekent het ‘spelen’ met letters. Een ontwerper denkt 
hier goed en serieus over na dus ‘spelen’ is misschien niet echt het 
goede woord. Hij kan bijvoorbeeld besluiten om de letters diagonaal 
(schuin) neer te zetten. Van rechts naar links of van boven naar 
beneden. Ook kan hij de letters vetgedrukt afbeelden of juist heel dun. 
Maar misschien wil hij ook wel een heel sierlijke letter gebruiken of 
gekleurde letters. Dit heet allemaal typografie. 
  
Toon afbeelding 7. Dit is een video: Een aankondiging VL (video 2). 
Vertel: Dat je toch wel kunt ‘spelen’ met letters laat dit filmpje zien. Kijk 
maar mee. 
Vraag: Wat vonden jullie hiervan? Wat heb je gezien? Begrepen jullie 
goed over welke woorden het ging? 
 

Onderzoek Voor de docent: Toon afbeelding 6 nog een keer en laat deze slide 
tijdens de opdracht op het scherm staan. 
Verdeel de klas in groepjes van drie.  
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Jullie gaan nu met z’n tweeën als echte grafisch ontwerpers kritisch 
kijken naar deze vier posters. Schrijf op jullie papier wat jullie van de 
posters vinden. Dan gaan we dat straks met de hele klas bespreken.  
 
Let daarbij op: 

- Compositie 
- Typografie 
- Kleurgebruik 
- Boodschap (welke informatie wordt gegeven) 
- Welke sfeer wil de ontwerper laten overkomen? 
- Voor wie is het gemaakt? 

 

Reflectie Vraag:  
- Wat hebben jullie gezien? 
- Welke poster spreekt jullie het meest aan? 
- Hoe komt dat? 
- Wat kunnen jullie zeggen over de compositie? 
- Wat kunnen jullie zeggen over de typografie? 
- Welke informatie wordt gegeven? 
- Welke sfeer wil de ontwerper laten overkomen? 
- Voor wie is het gemaakt? 

 

Opruimen Ruim samen de gebruikte materialen weer op. 

 

UITVOERING LES 2 

Tijdspad   Totaal: 60 minuten 
- Beschouwing: 5 minuten 
- Onderzoek: 40 minuten 
- Reflectie: 10 minuten 
- Opruimen: 5 minuten 

 
Indien de kinderen meer tijd nodig hebben voor het maken van hun 
ontwerp kan de opdracht met 10 tot 20 minuten worden verlengd. 

Voorbereiding  Bestudeer de presentatie: ‘Een aankondiging VL (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven.  
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Digibord of beamer voor presentatie 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Transparante vellen (A4) 

 Insteekhoesjes voor het bij elkaar houden van de losse 
ontwerpen (per 3 kinderen één hoesje) 

 Wit A4-papier 

 Stiften 

 Watervaste stiften 

 Scharen 

 Prittstift 

 Plakband 

 Potloden 

 Oude tijdschriften waaruit geknipt kan worden 

 Posterbuddies of tweezijdig plakband (of gewoon plakband dat 
met de plakzijde naar buiten tot een rolletje kan worden gerold) 
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Rolverdeling 
 

De les wordt uitgevoerd door de groepsleerkracht. 

Beschouwing 
 

Vertel: Jullie weten nu wat allemaal komt kijken bij het ontwerpen van 
een poster. Zoals ik in de vorige les al vertelde gaan jullie een poster 
maken voor de aankondiging van het meedoe-concert.  
 
Vraag: Wat zou je allemaal op de poster willen zetten? 
Vertel: Wat een handige truc is om bij deze vraag na te denken over de 5 
w's: wie, wat, waar, wanneer en waarom. 
 
Vraag: Bekijk je een poster snel van dichtbij of van veraf? Wat zou dan 
heel belangrijk zijn bij het maken van de poster?  
Vertel: Een poster zie je vaak vanaf veraf. Dus moet je erop letten dat je 
de tekst en de plaatjes niet te klein maakt, zodat de boodschap goed 
overkomt.  
 
Een poster is doorgaans groot. Denk aan het formaat van een 
uitgevouwen krant, zo groot ongeveer. Maar een poster kan ook groter 
zijn. Denk maar aan posters in een bushokje. 
 
Start de presentatie ‘Een aankondiging VL (presentatie)’. 
Toon de afbeeldingen 8, 9, 10. 
 
Vertel: Jullie gaan samenwerken in duo’s en ieder duo krijgt een vel wit 
papier voor de achtergrond en maximaal drie transparante vellen. Het 
witte papier en de drie transparante vellen vormen samen jullie ontwerp.  
 
Bijvoorbeeld: Op het witte vel teken je een klaslokaal, een plek in de 
school of het plein buiten (de achtergrond). Op het eerste transparante 
vel teken je of plak je een aantal kinderen. Deze tekening leg je dan op 
het witte vel en zo kun je schuiven en zien waar je de kinderen in de 
achtergrond wilt plaatsen. Op het tweede transparante vel komt een 
tekening of plaatje over het onderwerp. Gebruik eventueel ook een derde 
vel. Door de transparante vellen op elkaar te leggen krijg je een 
totaalbeeld van je uiteindelijke ontwerp. Grafisch vormgevers werken in 
het echt ook zo. Alleen maken ze dan gebruik van een computer.  
 

Uitvoering  Jullie werken in groepjes van drie kinderen. 
 
Vertel: Tijdens de workshop die jullie gaan volgen, ga je met een speciaal 
vormgevingsprogramma werken. Via dat programma kun je heel 
makkelijk met alle losse elementen van het ontwerp schuiven om zo tot 
een mooi beeld te komen. Jullie ontwerp wordt een aankondiging van het 
meedoe-concert. Tijdens de workshop gaan jullie ook foto’s maken van 
jezelf in een bepaalde houding en tekst toevoegen aan de poster.  
 
Jullie gaan nu alvast bedenken welke tekst op de poster moet komen en 
welke houding jullie willen gaan aannemen voor de foto. Misschien staan 
jullie wel juichend op de poster omdat het meedoe-concert heel leuk is. 
Bedenk ook waar jullie de tekst willen plaatsen.  
 
Het formaat van de poster is A4 (staand) en alleen op één kant komt iets 
te staan. Voor het ontwerp kun je uitgeknipte plaatjes gebruiken of zelf 
tekenen of een combinatie hiervan gebruiken. Laat je creativiteit daar 
maar op los.  
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Let goed op dat je niet in dezelfde laag over elkaar heen gaat tekenen of 
plakken. Zorg dat je dat steeds op een andere laag doet. Maar hou er 
ook rekening mee dat je maar drie lagen en een achtergrond hebt. 
Zorg ervoor dat je ontwerpen in de juiste volgorde op elkaar in het 
insteekhoesje komen. Dan blijft alles netjes bij elkaar. 
 
Nog even een samenvatting over de verschillende lagen en de stappen 
die je nu gaat uitvoeren:  
 

- Stap 1: Op het witte papier schets je in welke houding jij op de 
poster wilt komen. Op deze laag schrijf je nog niet.  

- Stap 2: Op een van de transparante sheets schrijf je de letters in 
de typografie die je wilt gebruiken. Je kiest dus de grootte van 
letters, de plek en misschien wel of ze op de kop of schuin staan. 
Tijdens de workshop kun je dan nog een kleur voor jouw teksten 
kiezen.  

- Stap 3: Op een andere transparante sheet plak je alle vormen die 
je in je poster wilt gebruiken. Je kunt daarvoor gekleurd papier 
gebruiken, maar ook knipsels uit tijdschriften.  

- Voor meer vormen kun je eventueel nog een extra laag 
transparante sheet gebruiken, maar je mag in totaal maar 
maximaal 3 transparante sheets gebruiken.  

 
Als je alle lagen over elkaar legt dan zie je hoe je poster er uit komt te 
zien. Plak nog niet alle vormen met lijm op elkaar want nu kun je nog een 
beetje schuiven tot de juiste compositie. Ben je klaar met je ontwerp dan 
schuif je de verschillende lagen in de juiste volgorde in het insteekhoesje.  
 
Voor de docent:  
Bewaar de insteekhoesjes met de ontwerpen (per duo één hoesje). De 
kinderen gaan hier in de volgende les met behulp van fotografie en 
Photoshop de uiteindelijke poster maken. 
 

Reflectie Bekijk met elkaar de gemaakte ontwerpen. Leg voor het totaalbeeld de 
losse transparante vellen papier op elkaar. 
 
Vraag:  

 Wat straalt de poster uit?  

 Kun je de tekst op de poster goed lezen?  

 Welke keuzes hebben jullie gemaakt in het ontwerp en waarom?  

 Waaraan zie je dat het over het meedoe-concert gaat?  

 Hebben jullie er rekening mee gehouden dat nog tekst moet 
worden toegevoegd? 

 Wat heb je geleerd over grafische vormgeving? 
 

Opruimen Ruimen samen de gebruikte materialen weer op. 

Aandachtspunten 
& bijzonderheden 

Leg de insteekhoesjes met de ontwerpen voor de posters klaar voor de 
workshop. 

 

UITVOERING                            WORKSHOP EEN AANKONDIGING 

Tijdspad 120 minuten 

Voorbereiding Uitvoering van de hiervoor beschreven lessen. 
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Rolverdeling 
 

De workshop wordt gegeven door docenten van RCE. 

Workshop De workshop is ingedeeld volgens de vier fasen van het creatief proces: 
 
Oriënteren: De kinderen bekijken voorbeelden van grafisch ontwerp, 
houdingen en typografie. 
 
Onderzoeken: De kinderen onderzoeken welke houding ze willen aannemen 
voor hun poster. 
 
Uitvoeren: De kinderen fotograferen zichzelf in diverse houdingen en 
ontwerpen een poster met digitale technieken. 
 
Evalueren: De kinderen bespreken het eigen werk en dat van hun 
groepsgenoten. 
 

 
 


