U-les 1

Begrensd?

Leerplandoelen
De leerlingen brengen hun indrukken in verband met een verhaal tot expressie. Dat betekent dat ze …
 U – hun indrukken met woord, drama, muzische expressie ... kunnen weergeven.
De leerlingen kunnen aspecten van de boodschap van een verhaal actualiseren en in verband brengen met
verschillende relatievelden in hun eigen bestaan. Dat betekent dat …
 U – het accent vooral ligt op het relatieveld ‘zij – ik – zij’.

Materialen
voor de leerlingen
www.

voor de leerkracht
www.

voor de klas
www.

 kopieerbladen 1 t.e.m. 6
(opdrachtenfiches: kopieerblad
1 voor hoek 1, kopieerblad 2 voor
hoek 2 …)
 kopieerbladen 7 t.e.m. 11 (twee
keer gekopieerd; hoeken 1 en 2)
 kopieerbladen 12 t.e.m. 16 (twee
keer gekopieerd; hoeken 1 en 2)
 kopieerblad 17 (hoek 6)
 kopieerblad 18 (een keer per
hoek)
 twee A3-bladen per groep
(hoeken 1 t.e.m. 3)
 gelijnd papier (hoek 1)
 een doos tijdschriften en kranten
om te verknippen (hoek 2)
 scharen (hoek 2)
 lijmstiften (hoek 2)
 waskrijtjes (hoek 3)
 plakband (hoek 3)
 kladpapier (hoeken 4 t.e.m. 6)

 achtergrondinformatie
 drie A3-bladen

 bordboek
 prent 21
 twee cd-spelers (hoeken 4 en 5)
 gedichten over somberheid en
hoop (hoek 3)
 een cd met liedjes over
somberheid en hoop (hoek 4)
 een cd met rapmuziek (hoek 5)

Tips
Deze uitbreidingsles sluit aan bij kernles 6 van het thema ‘De profeet Elia’: hdl. p. 287 e.v.

Vooraf
 Zoek enkele liedjes en gedichten die over verdriet of hoop gaan (hoeken 3 en 4). Breng de cd’s en de dichtbundels
mee naar de klas. Het is de bedoeling dat de leerlingen inspiratie opdoen.
 Zoek een aantal Nederlandstalige rapnummers en -teksten (hoek 5). Hoek 5 moet werken rond eerlijk – oneerlijk,
maar daar moeten de voorbeeldnummers niet persé over gaan. Het is om hen een voorbeeld te geven van hoe
zo’n teksten geschreven zijn en wat het ritme van rapnummers is. Een goed voorbeeld van een Nederlandstalige
rapgroep die grappige, sociaal geëngageerde liedjes schrijft, die bovendien niet schunnig zijn, is Halve Neuro
(‘Shoppen in den Aldi’ of ‘Pakt de velo’, bijvoorbeeld).
 Knip de situatiekaartjes en de rollenkaartjes (kopieerbladen 17 en 18) uit en lamineer ze.
 Maak zelf drie woordkaarten op A3-bladen. Schrijf op elk blad een andere tegenstelling: arm  rijk,
verdriet  hoop, eerlijk  oneerlijk.
 Zet het hoekenwerk klaar. Leg het materiaal per hoek eventueel in een doos.
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Probeer de hoeken 3, 4 en 5 in een andere ruimte te zetten of geef de leerlingen koptelefoons, zodat ze de
anderen niet storen met de muziek. Zorg dat hoek 6 genoeg plaats heeft om het toneelstukje voor te bereiden.
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Lesverloop
Inleiding: symbolen
prent 21

Herhaal kort wat de leerlingen in de kernlessen over Elia geleerd hebben. Doe dit aan de
hand van de overzichtsprent. Herhaal met de leerlingen waar de personages symbool voor
staan. Schrijf dit op het bord en hang de woordkaarten met de tegenstellingen erbij.
Gebruik het overzicht bij de achtergrondinformatie als leidraad.

Hoekenwerk
kopieerbladen 1
t.e.m. 6 en 18
het materiaal voor
hoeken 1 t.e.m. 6

De volgende twee lesuren doen jullie hoekenwerk. In zes verschillende groepen gaan jullie rond
drie tegenstellingen werken:
1) arm  rijk
2) verdriet  hoop
3) eerlijk  oneerlijk
Bij elke tegenstelling horen twee verschillende opdrachtkaarten.
De leerlingen verdelen zich over de zes hoeken. Deel aan elke groep rollenkaartjes uit. De
leerlingen moeten de rollen zelf verdelen. Benadruk dat ze zich aan de rollen moeten houden
om zo het groepswerk vlot te laten verlopen.
Als er te weinig leerlingen zijn, kun je zelf een hoek weglaten.
Je kunt elke leerling ook vrij laten kiezen. Dan kan het natuurlijk dat er een hoek niet
gekozen wordt.
Als je weet dat het voor je leerlingen moeilijk is om zelf groepjes te maken, kun je ook
zelf de groepen verdelen.
Maak de groepen niet te groot. Als je geen groepen van vijf kunt maken, geef de rol van
verslaggever dan aan de leerling(en) die dat wil(len).
De leerlingen werken drie kwartier in hun hoek. Daarna volgt een uitgebreide bespreking
van het werk. Zeg hen op voorhand wanneer ze moeten beginnen opruimen en wanneer de
nabespreking start.
Overloop met hen kort de zes activiteiten aan de hand van de opdrachtkaarten. Leg telkens
na de uitleg de opdrachtenkaart bij het juiste materiaal.
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Vat samen op het bord:
Hoeken 1 en 2 werken dus rond de tegenstelling arm – rijk. Hoek 1 maakt een gedicht, hoek 2 een
collage.
Hoeken 3 en 4 werken rond de tegenstelling somber – hoopvol. Hoek 3 tekent gevoelens, hoek 4
schrijft een tekst.
Hoeken 5 en 6 werken rond de tegenstelling eerlijk – oneerlijk. Hoek 5 maakt een rap, hoek 6
schrijft een toneelstukje.
Je werkt best door, want de opdracht moet vandaag klaar zijn en besproken worden.
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Zeg ook waar je op zult letten tijdens het hoekenwerk. Dit aandachtspunt zal ook centraal
staan in de nabespreking. Wat je als leerkracht wilt observeren, hangt af van wat jij belangrijk
vindt binnen je klas. Als samenwerken bijvoorbeeld een moeilijk punt is, kun je daar extra
aandacht aan besteden. Andere mogelijkheden zijn: beoordelen van het proces, beoordelen
van het eindresultaat, inleven in de rollen, respect voor materiaal en anderen,
betrokkenheid …
Stimuleer de leerlingen om zelf keuzes te maken, zodat ze zich niet laten beïnvloeden door
hun groepsgenoten. Het is belangrijk dat ze opkomen voor hun eigen mening.

En nu … aan het werk !
Start het hoekenwerk. Houd de tijd in de gaten. Ga rond en observeer.
Moedig de leerlingen aan waar nodig is. Begeleid waar je kunt.
Indien je merkt dat er iets fout loopt, leg dan het hoekenwerk even stil en bespreek het
probleem klassikaal.
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Tot slot: presentatie en nabespreking
Laat elk groepje naar voor komen. Laat de verslaggever de opdracht kort verwoorden.
Laat de groep de resultaten voorstellen.
Bespreek samen met de leerlingen het observatiepunt dat je gekozen hebt.
Hoe verliep de organisatie voor dit project?
Wat kan er volgende keer beter?
Waar moeten ze opletten?
Zorg dat de presentaties rustig verlopen. Let er ook op dat de leerlingen het presentatiewerk
eerlijk verdelen en dat ze zich aan de rollen houden.

© VAN IN 2012 Tuin van Heden.nu 5

Laat eventueel de leerlingen zichzelf punten geven/beoordelen.
Laat de andere leerlingen het groepje dat vooraan staat beoordelen.
Geef zelf een score. Duid ze en zeg aan welk punt ze eventueel moeten werken in
een volgend hoekenwerk.
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Achtergrondinformatie
Detail

Situering
in het verhaal

Duiding

Symboliek

De weduwe

Er is droogte in het land. God
stuurt Elia naar Sarefat, waar
een weduwe voor hem zal zorgen. Ze bakt met het laatste meel
en de laatste olie een broodje
voor Elia. Ze doet wat hij zegt. Ze
gelooft hem.

Er heerst armoede in het land.

ARM  RIJK

De raven

Elia doet de zoon van de weduwe
terug opstaan. Hij leeft!

De mensen zien het niet meer
zitten.
Nadien is er terug orde.

SOMBER  HOOPVOL

De profeet Elia spreekt in naam
van God en klaagt het onrecht
aan. Zo wil hij de mens tot zijn
recht laten komen.

EERLIJK  ONEERLIJK

In het dal van de beek Kerit
brengen de raven elke ochtend
en elke avond brood en vlees
naar Elia.
God helpt Elia door raven te
sturen.

De druiven

De zoon van de weduwe sterft.
Dat vindt de weduwe niet eerlijk!
‘Ik hielp toch Zijn profeet! Wie
goed leeft, mag niets slecht
overkomen.’
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Nabot is eigenaar van de
wijngaard, die hij erfde van zijn
vader en grootvader. Achab wil
de wijngaard kopen om er een
moestuin van te maken. Nabot
weigert aan Achab. Zijn vrouw
Izebel vond dat hij de wijngaard
moest krijgen. Ze liet Nabot
vermoorden. Zo kan Achab de
eigenaar van de wijngaard
worden.
Elia zegt: ‘Durf jij die wijngaard
in je bezit te nemen, nadat je de
eigenaar vermoordde?’
Achab kreeg spijt, vastte en
dacht na over wat hij deed.
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HOEK 1

ARM  RIJK
Kom eens dichter …
Wat heb je nodig?
-

Vijf foto’s over armoede en vijf foto’s over rijkdom
Een A3-blad
Gelijnd papier
Gedichten over armoede en rijkdom

Aan de slag!
1 Bekijk de foto’s over armoede en over rijkdom.
2 Kies samen één foto. Doe dit op een rustige manier.
3 Schrijf individueel op een gelijnd blad de woorden die bij je opkomen als je naar deze
foto kijkt.
4 Gaat de foto over armoede of over rijkdom?
5 Lees samen enkele gedichten die je leerkracht voor jullie klaargelegd heeft.
6 Hoe ziet een gedicht eruit?
- rijmwoorden
- korte zinnen
- beeldtaal
- met weinig woorden wordt veel verteld
- verschillende verzen en strofen
- witruimte
- spelen met taal en woorden
- …
7 Schrijf nu samen een gedicht dat past bij jullie foto. De woorden die je opschreef kunnen
je helpen. Neem je tijd.
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Veel succes!
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HOEK 2

ARM  RIJK
Zoek, blader, kies, knip, kleef …
Wat heb je nodig?
-

vijf foto’s over armoede en vijf foto’s over rijkdom
twee A3-bladen
gelijnd papier
tijdschriften en kranten
scharen en lijmstiften

Aan de slag!
1 Bekijk samen de foto’s over armoede en rijkdom.
2 Schrijf op een blad het woord ‘rijkdom’. Waaraan denk je als je dit woord hoort?
Noteer de trefwoorden rond het woord ‘rijkdom’.
3 Schrijf op de achterkant het woord ‘armoede’. Waaraan denk je als je dit woord hoort?
Noteer de trefwoorden rond het woord ‘armoede’.
4 Bespreek samen met je groepsgenoten wat je opgeschreven hebt. Doe dit op een rustige
manier.
5 Ga op zoek in tijdschriften en kranten naar foto’s over rijkdom en armoede.
6 Knip ze uit en kleef ze dicht bij elkaar. Zo maak je een collage over ‘rijkdom’ op
het ene A3-blad en over ‘armoede’ op het andere.
7 Kun je duidelijk het verschil zien tussen de twee collages?
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Veel succes!
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HOEK 3

VERDRIET  HOOP
Uit je met kleur …
Wat heb je nodig?
-

gedichten over verdriet en hoop
A3-bladen
Plakband
waskrijtjes

Aan de slag!
1
2
3
4

Lees de gedichten die je van je leerkracht kreeg. Doe dit in stilte.
Kies er samen één gedicht uit, dat jouw groepje het meeste aanspreekt.
Elk groepslid neemt een groot tekenblad. Leg de waskrijtjes in het midden.
Teken de gevoelens die bij jou opkomen als je dit gedicht leest. Gebruik enkel waskrijtjes.
Denk na over welke kleuren je gebruikt (allemaal verschillende of niet). Neem je tijd.
5 Kleef alle tekeningen van jouw groepje aan elkaar vast met plakband.
6 Schrijf op het kunstwerk jullie gevoelens op in losse woorden. Doe dit ook met waskrijtjes.
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Veel succes!
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HOEK 4

VERDRIET  HOOP
Uit je met muziek …
Wat heb je nodig?
-

Enkele liedjesteksten die je leerkracht voor je meebracht
Een cd-speler
Cd’s die je leerkracht voor je meebracht
Kladpapier

Aan de slag!
1
2
3
4
5

Beluister en lees de liedjes.
Bespreek met je groep over welke thema’s de liedjes gaan.
Kies er één liedje uit, dat jouw groepje het meeste aanspreekt.
Bespreek in je groepje waarover dit lied gaat. Welk thema staat centraal?
Schrijf nu een nieuwe liedjestekst over dit thema. Schrijf op een kladpapier waaraan jullie
allemaal denken als je aan het thema denkt. Deze woorden kunnen je helpen bij het
schrijven van een tekst.
6 Gebruik als melodie het liedje dat je met je groep uitgekozen hebt.
7 Oefen het lied met je groepje en zing het lied voor de rest van de klas.
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HOEK 5

EERLIJK  ONEERLIJK
Doe de rap …
Wat heb je nodig?
-

Enkele liedjesteksten die je leerkracht voor je meebracht
Een cd-speler
Cd’s die je leerkracht voor je meebracht
Kladpapier

Aan de slag!
1 Beluister en lees de liedjes. Zo leer je hoe het ritme van een rapliedje klinkt en wat
voor taal er gebruikt wordt.
2 Bespreek met je groep waarover jullie een rap willen schrijven. Je rap moet een refrein
en één strofe hebben.
3 Kies een van de liedjes. Je zult de melodie of het ritme gebruiken om jullie eigen liedje
te schrijven.
4 Beluister het liedje dat jullie gekozen hebben. Tik zachtjes met je voet het ritme mee.
Zing het liedje mee, maar in plaats van de gewone tekst, zeg je ‘pom’.
5 Tel het aantal lettergrepen per regel.
6 Schrijf ‘eerlijk – oneerlijk’ op een kladblad. Maak een woordenspin rond dit thema. 		
Waaraan denk je? Deze woorden kunnen je helpen bij het schrijven van een tekst.
7 Denk na over welke woorden in het ritme passen.
8 Teken op een blad rijen met stippen. Elke stip staat voor een lettergreep.
Als de regels van je rap dus uit acht lettergrepen bestaan, zet je acht stippen.
9 Vul de stippen in met lettergrepen.
10 Oefen het lied met je groepje en zing het lied voor de rest van de klas.
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Veel succes!
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HOEK 6

EERLIJK  ONEERLIJK
Op de scène …
Wat heb je nodig?
- Kladpapier
- Kaartjes met situatieschetsen

Aan de slag!
1
2
3
4
5
6
7
8

Lees de verschillende situaties op de kaartjes.
Bespreek in je groep waarover elk kaartje gaat.
Speel twee situaties na met je groepje. Doe dit op een rustige manier.
Denk nu samen met je groepsleden een andere situatie over onrecht.
Bedenkt een situatie en schrijf enkele kernwoorden of dialogen op een kladpapier.
Verdeel de rollen. Zorg dat iedereen meedoet.
Oefen het toneeltje.
Als je klaar bent, controleer je met je groepsleden nog even of het onrecht in het verhaal
echt duidelijk is.
9 Laat de andere leerlingen van de klas na de presentatie navertellen wat het onrecht in
jullie toneelstukje was.
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Veel succes!
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SITUATIE 2
Samen met haar mama zit Lies tv te kijken.
Een rijke man heeft fabrieken over heel de
wereld. Eén van die fabrieken staat in India.
Overal zitten kinderen te werken. Kinderen die
even oud zijn als Lies, misschien zelfs jonger!
Lies vindt dit niet eerlijk! Ze wordt er kwaad
van. Ze zegt boos tegen haar mama dat die
kinderen recht hebben op een beter leven. Elk
kind heeft rechten, ook de kinderen in de arme
landen.

SITUATIE 3
Joppe zit in de klas. Hij let goed op. Plots weet
hij het antwoord op de vraag van de meester.
Daarom steekt hij snel zijn vinger op. Op dat
moment vliegt er een prop tegen het bord. Vlak
naast het hoofd van de meester. De meester
wordt kwaad en draait zich woedend om. Joppe
laat snel zijn hand zakken. Te laat! De meester
beschuldigt hem onterecht. Hij zegt dat hij die
prop gooide, terwijl hij het eigenlijk niet echt
zag gebeuren. De meester zet Joppe een tijdje
in straf op de gang. Joppe kreeg geen kans om
zich te verdedigen. ’s Avonds doet Joppe zijn
verhaal aan zijn mama. Hij vindt het niet eerlijk
hoe de meester tegen hem deed.

SITUATIE 4
Louise stottert. Daarom mag ze van haar juf
niet meedoen met het schooltoneel. Ze vindt
dit niet eerlijk want ze speelt heel graag toneel. Ze kan toch eens proberen?
Waarom krijgt ze geen kans?

SITUATIE 5
Karima heeft geld gekregen van haar familie
tijdens het Suikerfeest. Omdat haar ouders het
financieel niet gemakkelijk hebben, verplichten
ze haar een deel van het bedrag voor de
Bosklassen bij te leggen. Ze vindt dit niet
eerlijk want ze wilde graag de laatste nieuwe
iPad kopen. En nu komt ze niet toe met haar
geld. Jammer, geen iPad dus.

SITUATIE 6
Marie is het oudste kind in een gezin van zes.
Daarom vindt mama dat ze elke dag haar
jongere broertjes en zusjes moet helpen met
wassen, aankleden … Zo heeft ze niet genoeg
tijd meer voor haar schoolwerk. De juf is dan
boos omdat ze niet in orde is met haar taken. Ze moet ook elke dag de kinderen naar
school brengen en daardoor is ze soms te laat
op school. Ze vindt dit allemaal niet eerlijk!
Waarom kan haar broer, die ook al oud genoeg
is, niet meehelpen?
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SITUATIE 1
Brahim is op weg naar huis, maar om de 20
meter blijft hij staan. Hij heeft een zeldzaam
zilveren kaartje in zijn verzameling en kijkt er
naar. Zonder dat Brahim het in de gaten heeft,
is er een groepje van vier grote jongens om
hem heen komen staan. Plots duwen ze Brahim tegen de grond. Ze houden hem in bedwang. Hij kan geen kant meer uit! Ze voelen
in zijn zak en vinden de zilveren kaart. Ruw laten ze Brahim los en lopen weg met de zilveren
kaart op zak. Brahim is kwaad. Hij vindt dit niet
eerlijk! Die kaart was van hem!
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Ik ben de

MATERIAALMEESTER

PLANNER

Ik ben de
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