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Projecten basisonderwijs 2008/2009, gesubsidieerd door Stichting TQ-NL  

 

Project  11. Animatiefilms maken over verschillende onderwerpen 

Samen met een klasgenoot maak je een kort animatiefilmpje over een onderwerp van jouw keuze. 

Jullie bedenken samen een verhaal. Het decor en de personages knutsel je zelf in elkaar, van 

bijvoorbeeld klei of karton. Met behulp van een laptop en een fotocamera maak je foto's. Per 

beweging moet je een aantal foto's maken. Deze foto's bewerk je met behulp van een 

fotoprogramma tot een filmpje. Wanneer je deze foto's snel achter elkaar afspeelt wordt het een 

filmpje. 

Doelen voor de kinderen: 

 schrijven van een script; 

 samenwerken aan een idee en aan de uitwerking van dat idee; 

 Ontwikkelen van creativiteit; 

 Ontwikkelen van creatieve vaardigheden; 

 Gebruik maken van Photostory voor Windows; 

 Gebruik maken van een digitale fotocamera 

 Gebruik maken van een laptop. 

 

Project 15. Leg je talent vast op film! 

Het 40-jarig jubileum van onze school wordt gevierd in twee themaweken. Het thema is 'Talenten'. 

Elk kind heeft zijn eigen unieke talent. Wat is er mooier dan het vast leggen van je eigen talenten 

door middel van foto of film. Kinderen maken zelf filmpjes over hun talenten (van koken, solderen, 

voetballen tot verhalen schrijven) en gaan deze ook bewerken. Deze filmpjes worden daarna aan 

andere kinderen, ouders en belangstellende gepresenteerd. 

 

Project 23. Gewoon Speciaal 

Met IRIS gaat het op de basisschool niet goed. Ze wil graag kunnen wat de anderen ook kunnen, 

maar het lukt maar niet. Iris is vaak verdrietig. IRIS moet regelmatig uit de klas voor extra hulp, maar 

IRIS wil liever in de klas blijven. IRIS blijft zitten. Ook in deze klas raakt ze al snel achterop. Ze wordt 

boos, verdrietig en ziek. Ze wil eigenlijk niet meer naar school omdat ze zoveel moeite met het leren 

heeft. Na heel veel extra oefenen, veel gesprekken wordt er besloten dat IRIS naar een speciale 

school voor basisonderwijs gaat. 
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Al na 1 week op die nieuwe spannende school merkt IRIS dat ze er weer bij hoort. Ze merkt dat ze 

ook goed is in bepaalde vakken. De ouders zijn heel erg blij met al dit goede nieuws, ook al vinden ze 

het jammer dat IRIS niet meer in haar eigen dorp naar school gaat. 

IRIS vindt het moeilijk om te vertellen dat het heel goed met haar gaat. Ze zou het liefst iedereen 

haar school willen laten zien. Daarom besluit IRIS met haar klasgenoten een film en een website te 

maken waarbij iedereen kan zien dat het met IRIS en al die andere kinderen goed gaat op die speciale 

school voor basisonderwijs. 

IRIS gaat samen met haar nieuwe klasgenoten een digitale film maken met hun eigen camera. Ze 

filmen op de ‘oude’school van IRIS. De ‘oude’ klasgenoten van IRIS maken ook een film. Ze filmen de 

dagelijkse gang van zaken, waarbij ze laten zien dat GEWOON SPECIAAL heel leuk en leerzaam is. 

Zo komen de verschillen van de scholen naar voren. Ook komt naar voren waarom het ene kind beter 

af is op de school voor speciaal basisonderwijs. 

Beide groepen komen met elkaar in contact door middel van sociale software: bijvoorbeeld door een 

chatbox of een weblog. Gekeken zal moeten worden welke manier het beste aansluit bij deze 

kinderen. Ook zal er aandacht moeten zijn voor reclame die ongewenst binnenkomt of links naar 

ongewenste weblogs die vermeld worden op de te gebruiken weblog. De voorkeur gaat uit naar een 

weblog, zodat alle informatie en afspraken die gemaakt worden door een ieder op elke plek is na te 

lezen.  

In een wiki kunnen alle ondernomen stappen worden bijgehouden. Ook kan hier in het tijdspad 

vermeld worden. De leerling kunnen hier eventueel hun informatie uit halen. Zo ontstaat uiteindelijk 

een handleiding die gebruikt kan worden door andere scholen. 

Het filmmateriaal willen we op een website plaatsen voor ouders en leerlingen die (nog) niet op een 

school voor speciaal basisonderwijs zitten. Zij kunnen zich zo een beeld vormen van het speciaal 

basisonderwijs. Ook klasgenootjes van leerlingen die naar onze school gaan, kunnen kijken naar wat 

voor soort school hun klasgenootje nu gaat. 

Leerlingen moeten voordat ze hier mee kunnen beginnen nadenken over wat ze willen filmen en 

waarom? Binnen onze werkwijze op school proberen we aan te sluiten op de volgende 3 

kernbegrippen:   

 relatie: We willen graag dat kinderen die vaak een gevoel van buitenbeentje hebben dit kunnen 

omzetten in een gevoel van: “Ik hoor er weer bij”; 

 competentie: We willen graag laten zien dat leerlingen bij ons wel problemen hebben op 

bepaalde vlakken, maar dat er ook talenten te vinden zijn die je een gevoel van eigenwaarde 

kunnen geven. 

 autonomie: We willen graag de leerlingen het gevoel bezorgen dat zij zelf iets hebben gemaakt 

en dat ze dat ook kunnen! Niet te leerkrachtafhankelijk!   

 Ook willen we dat de leerlingen de film / filmpjes durven te presenteren voor hun eigen ouders en 

op de school van herkomst (vaak een basisschool). 



Projecten basisonderwijs 2008/2009  p. 3 uit 3 

 

 

Project  46. SuperZeger: sokkenkoning van de Alblasserwaard 

Door de ogen van een handelsreiziger (Super Zeger de sokkenkoning) verken je de omgeving van de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (jouw eigen woonomgeving). Je maakt kennis met zijn route 

door de polder, historische plaatsen als de vesting van Nieuwpoort, de waterlinie en dijkdoorbraken. 

Archeologisch onderdoek bij de zogenaamde Donken mag niet ontbreken. Je bezoekt op de route 

kerken, kloosters en watermolens. Je maakt kennis met de gondelvaart.  

Binnen dit project ga je zelf op pad naar historische plaatsen, je speelt een computerspel 

(toeristische route), je verplaatst je terug in de tijd (rollenspel), je maakt presentaties die je kunt 

publiceren op een website, zodat andere leerlingen deze ook kunnen bekijken. 

Je gaat gebruik maken van mobiele telefoon technieken als GPRS die je inzet tijdens je 

verkenningstocht in dit gebied. 

 

Project  47. Multinational project 

Leerlingen uit de groepen acht van de scholen in Markelo mogen bedrijfjes oprichten. Deze bedrijfjes 

mogen met 30 euro krediet van "de bank" echte producten gaan maken en ook verkopen. Ze worden 

daarbij gekoppeld aan leerlingen uit een school in Exeter, Engeland en een school in school in 

Wyalusing, Pennsylvania - USA. De Nederlandse leerlingen die bijvoorbeeld "boekenleggers" hebben 

gekozen als product, gaan samen met de Engelse leerlingen een multinational vormen, waarbij ze via 

e-mail, MSN, webcams en hun eigen "kantoor op Internet" moeten overleggen wat de naam, logo en 

slogan voor hun bedrijf gaat worden en hoe het product er uit moet gaan zien. Hebben ze dit alles 

besproken moeten ze een ondernemersplan en begroting maken waarin ze beschrijven hoe ze de 

dertig euro gaan besteden en hoeveel winst ze hopen te maken. Ze moeten hierbij rekening houden 

dat alles geld kost... Wil je spullen van school gebruiken dan kost dat geld; wil je reclame maken: daar 

moet voor betaald worden. Wil je tips van iemand: ook dat kost geld. Overal moeten ze over 

nagedacht hebben. Dan pas kunnen ze gaan produceren en uiteindelijk verkopen in je eigen winkel. 


