
 
 
 
Beste leerkracht.  
 
Graag vragen we je enkele taken te ondersteunen tijdens het inleefspel. 
 
Raadzaal 

• Vertel over de acties die jouw leerlingen hebben voorbereid. Neem eventueel 
foto’s/filmpjes. 

• Nadat het postpakket geopend is, worden de groepen verdeeld. Deel de medailles uit 
indien nog niet gebeurd. 

• Blijf hierna in de raadzaal.  
 
DE ‘BLAUWE’ GROEP = WIJKKRANT  

• Ga mee met de blauwe groep. 

• Laat de leerlingen even in het kantoor rondkijken. 

• Laat de leerlingen de opdracht over beeldvorming lezen. 

• Laat de leerlingen zelf nadenken welke titel bij welke foto kan passen. 
Bij één foto passen meerdere titels. Er is geen goed of fout. Bedoeling is dat kinderen 
leren nadenken over hoe titels/beelden een indruk nalaten bij de lezer en welke 
indruk zij met hun artikel willen nalaten. 

• Sta met de kinderen stil bij de indruk die de titel nalaat, ook al wordt hetzelfde beeld 
gebruikt. 

• Klaar? Bekijk dan het filmpje over beeldvorming op de computer. 
Daarbij kan je met de kinderen net het omgekeerde bekijken: welke indruk laten de 
beelden na, ondanks dat ze op dezelfde plaats gemaakt zijn? 

• Let er op dat de leerlingen de opdracht goed begrijpen, maar laat ze zo veel mogelijk 
zelfstandig de opdracht uitvoeren. Deze opdracht wordt later met begeleider Sam 
besproken. 

 
Observatie  
Als ze deze opdracht voltooid hebben krijg je de tijd om in alle ruimtes langs te gaan en je 
leerlingen te observeren. Je kan ook een foto maken per ruimte. Gelieve niet te vragen aan 
leerlingen om te poseren. 
 
Als leerkracht krijg je bij de start van het atelier een portefeuille met geld. Met dit geld kan 
je iets kopen, huren of drinken in de organisaties.  
 
Na het buurtoverleg rond 10u40 of 14u40 zal er gevraagd worden om met een leerling 
muntthee te maken in Café Party. Dit voor de veiligheid. 
 

Het atelier eindigt met een bedanking van Sam waarop je een groepsfoto kan maken 
ter herinnering. Ook worden een hapje en een drankje aangeboden. 

 
Meld dan ook aan Eli of er leerlingen de broodpudding of muntthee niet mogen nuttigen.  
 
Bij de bedanking op het terras van Café Party kan je een groepsfoto nemen. Luister mee 
naar de nabespreking bij de groep van Sam die naar de raadzaal gaat. 
 
Bij de opruim zijn helpende handen welkom bij Café Party en de Kringwinkel.  
 
Alvast bedankt voor de medewerking! 
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