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Zoek op internet: Wat is een collage?

Wat is het doel van een collage?

Je gaat nu een collage maken over een vak (thema) op school. Denk aan natuur, aardrijkskunde of geschiedenis. Denk aan thema’s als: de woestijn, indianen of een interessant land.
Mijn collage gaat over:

•

In je collage moeten minimaal 3 onderwerpen behandeld worden.

•
•
•

Start met een leeg A3 vel.
Je kunt natuurlijk meer dan drie onderwerpen in je collage opnemen.
Stel je voor dat je collage in de bibliotheek wordt gehangen. Wanneer het publiek langs loopt moeten zij
denken: ‘Hé dat is interessant, nog eens even goed kijken’. Hoe doe je dat?

3: theMakalender
Je gaat een cadeau voor vader- of moederdag maken of een speciaal cadeau voor een vriend(in).
Bedenk waar de persoon voor wie je dit cadeau maakt dol op is. Hobby, sport, lievelingsdier?
Ik maak mijn kalender over:

Zoek 12 passende afbeeldingen en sla die op.
Open een Agenda vanuit de sjablonen en kies rechts onder Tijdbestek voor: 1 jaar per pagina.
Nu ga je achter elke maand een afbeelding plaatsen. Maak ze lichter van kleur, zodat de datums goed
zichtbaar blijven.
Versier de rest van de pagina. Vermeld je naam en waarom je dit cadeau hebt gemaakt.

Colofon

Het Medialab is mede mogelijk gemaakt door:

Dit lesmateriaal maakt deel uit van Het Medialab, een project
georganiseerd door Stichting Cultuur Kameleon in samenwerking
met Biblioteka Nashional Kòrsou, Stichting Jong Bonaire,
Philipsburg Jubilee Library, Stimul-it en de LOFO.
www.medialabcuracao.com, www.medialabbonaire.com,
www.medialabstmaarten.com.
Redactie en samenstelling Erwin Vos en Yvonne Willemsen.
Eindredactie Saskia Luckmann Meijer.

lesMateriaal voor de WorkshoP

Werken Met
Publisher in
de klas
Aanleiding
Veel kinderen (en volwassen) maken hun publicaties, zoals posters, uitnodigingen, flyers enz. in een
tekstverwerker zoals Word. Wanneer zij het volledige
Office pakket op hun computer hebben staan, hebben zij ook de beschikking over Microsoft Publisher.
En dit programma is nu juist ontwikkeld om zulke
publicaties te maken. Vandaar ook de naam: Publisher. Zo kun je met Publisher kalenders, kaarten,
briefpapier en posters ontwerpen. Het ontwerpprogramma bevat veel ingebouwde sjablonen om als
uitgangspunt te gebruiken voor je ontwerp. Maar je
kunt ook met een ‘leeg blad’ beginnen en zelf een
stijl ontwerpen.
Doelstelling
Leerlingen leren werken met formaten van sjablonen en rangschikken van onderdelen. Ze leren

werken met vormstijlen en ordenen van objecten.
Tevens leren ze deze vaardigheden te combineren
tot een professioneel ogende publicatie.
Doelgroep
Groep 5 t/m 8
Tijdsduur
3 uur
Materialen
• Computers met het programma Publisher
en internet
• digitaal schoolbord
• prints van het werkblad
• pennen

Niets, behalve de werkbladen, uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Cultuur Kameleon.
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Werkblad

Publisher
1: Maken van een flyer
Zoek op internet: Wat is een flyer?

Wat is het doel van een flyer?

Je gaat nu een flyer maken over jezelf.
Er moeten (minimaal) 6 onderdelen over jezelf op komen.
Welke 6 onderwerpen kies je? Zet er een goede titel achter.
1. Onderwerp:

Titel:

2. Onderwerp:

Titel:

2. Onderwerp:

Titel:

Eventueel alternatieve opdracht:
• Onze school, of evenement rondom school.

3. Onderwerp:

Titel:

Tip bij blok 2
Stimuleer de leerlingen met een voorbeeld.
Ik kies voor het thema Jungle. Welke onderwerpen kan ik daarvoor kiezen? Wat vind ik interessant?

4. Onderwerp:

Titel:

5. Onderwerp:

Titel:

6. Onderwerp:

Titel:

Zo zetje het in in de klas
Inleiding
Bekijk een aantal bestaande publicaties.
Een voorbeeld vind je hier.
Bespreek met de leerlingen:
1: het doel van een publicatie.
2: de vorm van de publicatie.
3: de indeling van de publicatie.
4: de inhoud van de publicatie.
Welke publicatie spreekt het meest aan? En Waarom?
De workshop wordt in drie blokken onderverdeeld.
Blok 1: Flyer
Blok 2: Collage
Blok 3: Thema kalender
Elk blok wordt verdeeld in 10 minuten instructie, 30 minuten werktijd en 10 minuten evaluatie.
Deze tijden zijn richtlijnen en kunnen naar gelang het niveau
aangepast worden.
Men kan er ook voor kiezen de werktijden langer te maken om
een product van een hogere kwaliteit te verkrijgen. Dan kan Blok 3
als een extra verdiepingsopdracht dienen.
Afsluiting
Als er een (kleuren)printer op locatie aanwezig is, is het natuurlijk
een beloning om de mooiste publicatie af te drukken.
Tip bij blok 1
Als voorbeeld gebruikt de leerkracht een sjabloon in de categorie
Brochures. Door deze dubbelzijdig af te drukken en tweemaal te
vouwen, ontstaat er een flyer met 6 vlakken. De leerlingen kunnen
dit Sjabloon ook gebruiken, maar stimuleer ze zeker om ook de
andere mogelijkheden te onderzoeke
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Mogelijke onderwerpen:
• dieren in de jungle. Welke dieren vind je er.
• bomen in de jungle. Hoe hoog worden de bomen?
• In welke landen vind je de een jungle? Waarom daar?
• De jungle loopt gevaar. Waarom?
Eventueel alternatieve opdracht:
• Hobby (favoriete artiest(en), sport, enz.)
Tip bij blok 3
Laat zien waar de leerlingen een kalender kunnen vinden en hoe
zij het tijdsbestek van 1 jaar kunnen instellen.
Laat zien hoe zij de achtergrond van een maand kunnen veranderen en hoe zij de afbeeldingen lichter kunnen maken met behulp
van contrast.
Eventueel alternatieve opdracht:
• Jaarkalender voor schoolactiviteiten.

Zoek 6 passende illustraties (plaatjes of Cliparts)
Beschrijf op je flyer ook waarom je voor deze onderdelen hebt gekozen. Waarom passen deze bij jou?

Handleiding Publisher 2010
http://www.dubbelklik.nu/best_dub/hand/alg_handleiding_publisher2010.pdf
Bron: Dubbelklik.nu
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