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IN ONZE BUURT
“LEREN EN ONTDEKKEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE”

CONCEPTLEERPLAN KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
obs ’t Prisma locatie Tussenwater
Missie
‘Obs ’t Prisma is een openbare school waar iedere leerling zichzelf kan zijn en wordt gewaardeerd en serieus genomen.’
Er wordt uitgegaan van het unieke van elk kind. Iedere leerling kan zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
Omschrijving obs ‘t Prisma, de achtergrond van de leerlingen en wensen vanuit de directie
.
Kernpunten in relatie tot de missie: autonomie, respect, zorg voor de wereld en optimisme.
Uitgangspunten hierbij,
t.a.v. de leerling: de leerling staat centraal, zelfvertrouwen stimuleren, integer handelen, veiligheid en vertrouwen.
t.a.v. sociale omgang: respect voor anderen, acceptatie, omgang met elkaar, sociale weerbaarheid, zorg hebben voor de wereld, een optimistische kijk op het leven, een positief mensbeeld.
t.a.v. leren: plezier in leren en ontwikkelen, aandacht voor kunst en cultuur.
Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de principes vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken (verantwoordelijkheid geven en nemen, vertrouwen schenken en vragen, verantwoording afleggen en vragen). Door leerlingen de verantwoordelijkheid te geven die bij hun leeftijd past, leren ze omgaan met problemen, belemmeringen of kansen. Verantwoordelijkheid ten aanzien van schoolwerk, de
schoolomgeving en de omgang met anderen. In groep 1 en 2 stimuleren we de zelfstandigheid door het werken met het planbord. Leerlingen kiezen hier hun activiteit voor de werktijd. De leerkracht begeleidt
deze keuze. Ze leren zo planmatig werken, omgaan met uitgestelde aandacht, samenwerken, verantwoording nemen. In groep 3 tot en met 8 wordt gewerkt met het directe instructie-model, zelfstandige werktijd, verschillende verwerkingsvormen, dag- en weektaken en huiswerk waardoor de leerlingen steeds meer verantwoording dragen en daardoor zelfstandiger worden.
Situering. Obs 't Prisma is een grote school in Hoogvliet, een deelgemeente van Rotterdam. De school heeft drie vestigingen met in totaal ongeveer 500 leerlingen. De vestigingen bevinden zich in de wijken
Digna, Johannapolder en Tussenwater. In de wijk Tussenwater is de school noodgedwongen gesplitst over twee gebouwen. De groepen 1 tot en met 5 zijn gehuisvest in het gebouw aan de Nieuwe Wetering. De
groepen 6 tot en met 8 zijn gehuisvest in het gebouw aan de Heersdijk.
Schoolorganisatie. De school werkt met een leerstofjaarklassensysteem. De groepsgrootte is tussen de 20 en 25 leerlingen. Er is een verlengde leertijd van een uur per week voor de groepen 6, 7 en 8. In deze
tijd worden lessen in taal, rekenen en studievaardigheden gegeven.
Zelfstandigheid wordt begeleid door middel van het creëren van zelfstandige werkmomenten. De kinderen kunnen hun wensen en ideeën aangeven in een tevredenheidspeiling.
Het cultuuronderwijs wordt vormgegeven met het programma Stel je Voor, het aanbod van Het Jeugdtheaterhuis, en het taal- en rekenprogramma van museum Boijmans van Beuningen. Momenteel wordt er
een onderzoek gedaan naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie; er is keuze uit Davinci, Blink en Zwijsen. Met behulp van de methode Leefstijl wil de school bevorderen dat de kinderen opgroeien tot
zelfstandige, sociaal vaardige en betrokken mensen.
De kinderen komen over het algemeen uit arbeidersgezinnen (onder andere havenarbeid), de ouders zijn hardwerkende mensen. Sommige ouders verkennen de culturele omgeving door met hun kinderen naar
de bioscoop, het park, het zwembad te gaan. Soms ook naar Rotterdam.
De wens vanuit de directie: aandacht voor de disciplines beeldende vorming, theater en dans. Vakgebieden: kunst, wetenschap, techniek en wereldoriëntatie. Vaardigheden voor de 21ste eeuw en specifiek de
sociale omgang, te weten: presenteren , netwerken, relaties aan kunnen gaan en samenwerken.

Wettelijke doelen
54. De leerlingen leren beelden, muziek, taal en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
55. De leerlingen leren reflecteren op eigen werk en dat van anderen.
56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Uitgangspunten voor het leerplan
Uitgaande van het feit dat leerlingen binnen hun eigen schoolcultuur iedereen gelijk behandelen en geen verschil zien in afkomst, is het belangrijk dat zij weten dat de ruimere wereld andere normen en waarden
hanteert. Dat in deze ruime culturele context verschillen vaak juist onderstreept worden. Hoe kunnen leerlingen vanuit respect omgaan met verschillen? Deze vraag is leidend binnen dit leerplan. Er is gekozen
voor het onderwerp Het publieke domein omdat binnen dit onderwerp de ruime wereld in al zijn hoedanigheden zichtbaar is.
In het plan zijn de volgende wensen van de school verwerk: De disciplines beeldend, theater en dans. Vakgebieden kunst, wetenschap techniek en wereldoriëntatie, vaardigheden voor de 21ste eeuw en met
name sociale omgang gericht op presenteren, netwerkrelaties aangaan en samenwerken. Dit zijn aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelen van een ondernemende houding.
Essentiële inzichten

Essentiële vragen

Cultuur wordt gemaakt door mensen en kunst is een aspect van cultuur.
Over kunst:
- Met kunst ‘kijk’ je naar cultuur (het leven). Alle kunstdisciplines kijken naar cultuur (het leven).
- Kunst geeft inzicht in het heden en verleden van cultuur.
- Kunstenaars geven in hun verbeelding betekenis aan cultuur (het leven) met behulp van bepaald materiaal.
- Een kunstvorm wordt waarneembaar door het toepassen van materialen en technieken
- Een kind kan zich uiten over cultuur (waaronder emotie) in een kunstvorm.

Hoe wordt onze leefomgeving vormgegeven?
Hoe reflecteert kunst op cultuur en vormt het tevens cultuur? (‘In what way does art
reflect, as well as shape, culture?’ )
Hoe worden emoties vormgegeven of geuit in kunstvormen? Hoe kunnen emoties
vormgegeven worden? Wanneer is het uiten van emoties belangrijk?
Hoe beïnvloedt een kunstdiscipline (een medium) een boodschap?
‘How do artists choose tools, techniques, and materials to express their ideas?’

Schoolspecifieke inzichten

Schoolspecifieke vragen

Leerlingen begrijpen
wat een publiek domein is;
dat er verschillende soorten zijn;
dat het publieke domein fysiek en/of virtueel kan zijn;
dat ze bewust en/of onbewust invloed kunnen uitoefenen binnen een publiek domein;
dat ze verschillende media en vaardigheden kunnen inzetten om invloed uit te oefenen;
dat ze via een medium (lichaam, object, taal, beeld) publieke ruimten kunnen ontwerpen;
ze via een medium kunnen vormgeven aan aspecten van de publieke ruimten;
dat kunstenaars, designers, theatermakers, architecten en wetenschappers voorbeeldig zijn op dit gebied en
dat zij van hen kunnen leren.

Leerlingen vinden antwoorden op de volgende vragen
Wat is een fysiek publiek domein? En wat is de waarde van het fysieke
publieke domein in algemene zin? Wat in specifieke zin voor de mensen
uit de wijk Tussenwater, de deelgemeente Hoogvliet en de stad Rotterdam?
Hoe verhoudt het virtuele zich tot het publieke domein? En wat is de
waarde hiervan in algemene zin? En wat in specifieke zin voor ons als
leerlingen?
Wat doen mensen, en wat doe ik in een publieke ruimte (fysiek en
virtueel)? Waarom doen ze dat / doe ik dat? En waarom juist daar?
Beïnvloed ik / beïnvloeden mensen het publieke domein door mijn /
door hun aanwezigheid? En hoe dan?
Kan ik / kunnen mensen het publieke domein positief beïnvloeden? En
hoe dan?
Kan het publieke domein bijdragen aan optimisme en zorg voor de
wereld? Als dat zo is, hoe kan dat dan?
Hoe hebben anderen (kunstenaars, designers, theatermakers, architecten
en wetenschappers hieraan vormgegeven? Welke onderwerpen, media
en vaardigheden hebben zij ingezet? Wat kan ik van hen leren?

Groep 1 - 2 (A)

Leerlingen ervaren

Ik ben. Ik kan. Ik herinner mij en vertel wat
voor mij betekenisvol is binnen mijn directe schoolomgeving.

Groep 3 - 4 (B)
Leerlingen kunnen verschillen zien

Groep 5 - 6 (C)
Leerlingen zien verschillen en
overeenkomsten, ze kunnen
verbanden leggen.

Groep 7 - 8 (D)
Leerlingen kunnen denken over denken

Ik ben. Ik kan. Ik zie wat betekenisvol is voor mijn vriendjes/vriendinnetjes/
ouders/meesters/juffen en voor andere mensen in de fysieke ruimten van
Hoogvliet. Ik word bewust van de virtuele publieke ruimten die hiermee een
verband hebben.

Wij zijn. Wij kunnen. Wij zien
overeenkomsten en verschillen in het
gedrag en betekenisgeving van mensen
in de fysieke ruimten van Hoogvliet. Wij
kunnen verbanden leggen. Wij worden
ons bewust van de virtuele publieke
ruimten die hier een verband mee
hebben.

Wij zijn. Wij kunnen. Wij zetten ons in voor
het positief beïnvloeden van mensen bin nen fysieke publieke ruimten van Rotterdam. We doen dit vanuit een ondernemende houding, vanuit samenwerking.
Het onderzoeken van gedrag speelt een
belangrijke een rol. Wij worden ons bewust van de virtuele publieke ruimten die
hier een verband mee hebben.

Centraal staat: ik weet dat de ander uniek is en andere betekenissen geeft aan
gedrag, herinneringen en gebeurtenissen. Ik kan hen daarom respecteren.
Centraal staat: het ervaren van emoties
en het lichaam, ook het herinneren van
gebeurtenissen en het vertellen hierover.

Specifieke inzicht en
Ik ervaar dat ik via
een medium
(lichaam, object,
taal, beeld) vorm
kan geven aan
emoties, herinner ingen, gebeurtenissen en aspecten die
te maken hebben
met mijn
schoolomgeving.
Ik merk op wat
emoties,
gebeurtenissen en
herinneringen bij
kunstenaars, designers, theatermakers en architecten zijn. Ik kan
daarover vertellen.
Ik ervaar dat ik mijn
werk kan laten zien
op school en aan
mensen in de directe schoolomgeving.

Specifieke vragen
Hoe zie ik eruit?
Wat kan ik? Wat
vind ik leuk? Wat
ontdek en beleef ik
rondom mijn
school? Welke
herinneringen
komen naar boven
als ik dit doe? Wat
kan ik hierover
vertellen? Wat is
voor mij
betekenisvol?
Wat merk ik op als
ik kijk naar verbeeldingen van
kunstenaars, designers, theatermakers en architecten die zichzelf
en hun directe
omgeving hebben
verbeeld?

Centraal staat: ik denk over de
manieren waarop mensen zich gedragen en welke betekenis dat heeft voor
mijzelf en de publiek ruimten.

Specifieke inzichten
Ik merk op wat mensen in de publieke ruimte van Tussenwater doen.
Ik ontdek dat binnen eenzelfde
context of gebeurtenis betekenissen
heel verschillend kunnen zijn.
Ik ervaar dat ik anderen daarom kan
waarderen en respecteren.
Ik ervaar wat een publiek domein is
en dat er verschillende soorten zijn,
dat het publieke domein fysiek en/of
virtueel kan zijn.
Dat ik via een medium (lichaam,
object, taal, beeld) kan waarnemen,
verbeelden en conceptualiseren
om vorm te geven aan aspecten van
de publieke ruimten en/of de publiek
ruimten zelf.

Specifieke vragen
Wat is een publieke ruimte? Wat zie ik
in de publieke ruimten van Tussenwater? Wat doe ik, en wat doen mijn
vriendjes/vriendinnetjes/ouders/
meesters/juffen en de mensen in de
publieke ruimten van Tussenwater?
Wat zijn mijn betekenissen en wat zijn
de betekenissen van anderen?
Hoe hebben anderen (kunstenaars,
designers, theatermakers en architecten) waargenomen? Wat kan ik van
hen leren?

Dat ik vanuit het waarnemen van
producten van kunstenaars, designers, theatermakers en architecten
kan verbeelden, conceptualiseren.

Specifieke
inzichten
Ik begrijp dat ik
mijn gedrag binnen de publieke
ruimten van
Hoogvliet kan benoemen en
becommentariëren. Ik kan
vertellen wat mijn
betekenissen zijn.
Ik merk verbanden op tussen
overeenkomsten
en verschillen in
gedrag en
betekenissen van
mensen in de publieke ruimten van
Hoogvliet.
Ik begrijp wat een
publiek domein is
en dat er verschillende soorten zijn,
dat het publieke
domein fysiek en/
of virtueel kan zijn.
Dat ik via een
medium (lichaam,
object, taal, beeld)
kan verbeelden en
conceptualiseren
om vorm te geven
aan aspecten van
de publieke
ruimten en/of de
publiek ruimten
zelf.
Dat ik vanuit het
waarnemen van
producten van
kunstenaars, designers, theatermakers en architecten kan verbeelden, conceptualiseren en
analyseren.

Ik kan vertellen over mijn werk.

Specifieke vragen
Wat is een pub lieke ruimte?
Welke zijn er in
Hoogvliet?
Wat doe ik bin nen publieke
ruimten van
Hoogvliet?
Waarom ben ik
daar en waarom
doe ik wat ik
doe? Wat is voor
mij betekenisvol?
Wat doen andere
mensen in deze
publieke ruimte?
Waarom zijn ze
daar en waarom
doen ze wat ze
doen? Wat is voor
hen betekenisvol?
Wat zijn
overeenkomsten?
Wat zijn verschillen?
Welke verbanden
zie ik?
Hoe hebben
anderen (kunstenaars, designers,
theatermakers en
architecten)
gedrag en
betekenissen
waargenomen en
verbeeld? Wat
kan ik van hen
leren?

Ik weet hoe vanuit
een houding die
bij mij past een
presentatie kan
maken.

Centraal staat: ik vermoed dat we kunnen bouwen aan een positief mensbeeld
en aan optimisme. Ik doe dit door bewust
te zijn van aspecten van gedrag en door
gedrag positief te beïnvloeden binnen de
publiek ruimten.

Specifieke
inzichten
Ik zie dat er een
verband is tussen
betekenissen en
gedrag.
Ik zie dat alles en
iedereen invloed
heeft.
Ik kan benoemen
wat de waarden
van optimisme,
autonomie en
respect zijn.
Ik kan voorspellen
hoe deze waarden
kunnen bijdragen
aan de zorg van
een betere wereld.
Ik integreer de
kracht van samenwerken en
netwerkrelaties
binnen mijn activiteiten.
Ik kan benoemen
wat aspecten van
publieke domeinen
zijn en dat er verschillende soorten
zijn. Ik kan de
waarden van
fysieke en virtuele
domeinen
becommentariëren.
Ik weet dat ik vanuit
onderzoek kan
verklaren welke
media en
vaardigheden het
best ingezet kun nen worden om
invloed uit te oefenen.
Dat ik via een
medium (lichaam,
object, taal, beeld)
kan verbeelden en
conceptualiseren
om uitdrukking te
geven aan aspecten van de
publieke ruimten
en/of de publiek
ruimten zelf.

Specifieke vragen
Wat is een publiek
domeinen en welke
soorten zijn er? Wat
zijn kenmerken voor
deze soorten?
Welk gedrag heb ik
in de publieke
ruimten van Rotterdam? Waarom ben
ik daar en waarom
doe ik wat ik doe?
Wat is voor mij belangrijk? Wat zijn
mijn betekenissen?
Wat zijn betekenissen van mensen in
de publieke ruimte
van Rotterdam? Wie
zijn deze mensen.
Waarom zijn ze daar
en waarom doen ze
wat ze doen? Wat is
voor hen belangrijk?
Welk gedrag en
betekenissen herken
ik? Wat is anders?
Kan ik het anders
zijn waarderen?
Waarom wel of niet?
Zie ik een verband
tussen betekenissen
en gedrag?
Beïnvloed ik het
publieke domein
met mijn aanwezigheid? Hoe
dan? Beïnvloeden
andere mensen
gedrag met hun
aanwezigheid? Hoe
dan? Kan ik het
gedrag van mensen
in een publiek
domein positief
beïnvloeden en hoe
kan ik dat?
Hoe hebben kunstenaars, designers,
theatermakers en
architecten vorm en
waarde gegeven aan
de publieke ruimten?
Wat kan ik van hen
leren?

Dat ik vanuit het
waarnemen van
producten van
kunstenaars designers, theatermakers en architecten kan verbeelden, concep tualiseren en
analyseren.
Ik weet hoe vanuit
een houding die
bij mij past een
presentatie kan
maken.
UITWERKING IN WEKEN EN GROEPEN: SPECIFIEKE VRAGEN

Blok 1

Groep 1 - 2

Groep 3 - 4

Groep 5 - 6

Groep 7 - 8

Het ontdekbureau
Wie ben ik ?
Hoe zie ik eruit?
Wat ontdek en ervaar ik?
Welke herinneringen heb ik?
Wat kan ik vertellen?

Het onderzoeksbureau
Fysieke publieke ruimten van Tussenwater.
Wat is een fysieke publieke ruimte? Wat zie ik in de publieke ruimte?
Welke publieke ruimten zijn er in Tussenwater? Waarom zijn deze publieke
ruimten belangrijk?

Het onderzoeksbureau
Fysieke publieke ruimten van
Hoogvliet.
Wat is een fysieke publieke ruimte?
Wat zijn publieke ruimten in Hoogvliet?
Wat zijn de meest belangrijke publieke
ruimten en waarom?
Waarom is een publieke ruimte belangrijk?
Kan ik dit zien aan de in de inrichting en
de vormgeving?

Het onderzoeksbureau
Fysieke publieke ruimten van Rotterdam.
Wat is een fysieke publieke ruimte?
Waarom zijn er publieke ruimten en
waarom zijn ze belangrijk?
Welke publieke ruimten zijn er in Rotterdam? Wat zijn de meest belangrijke en
waarom?
Wat valt me op aan de inrichting en de
vormgeving? Heeft dit een relatie met het
doel van de publiek ruimte?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verbeeldingen vankunstenaars,
designers, theatermakers en
architecten ?

Blok 2

Het ontdekbureau
Wie ben ik?
Wat vind ik fijn of leuk?
Wat ontdek en ervaar ik?
Welke herinneringen heb ik?
Wat kan ik vertellen?

Wat merk ik op als ik kijk naar verbeeldingen van kunstenaars, designers, theatermakers en architecten die publieke ruimten hebben vormgegeven? Wat
kan ik hierover vertellen? Wat kan ik benoemen?

Hoe hebben kunstenaars, designers,
theatermakers en architecten vorm en
waarde gegeven aan publieke ruimten?
Wat kan ik van hen leren?

Het onderzoeksbureau
Gedrag in de fysieke publieke ruimte van Tussenwater.
Welk gedrag heb ik in een publieke ruimte?
Wat ervaar ik in deze publieke ruimte?
Waarom ben ik daar? Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor mij betekenisvol?
Wat doen anderen in een publieke ruimte
Wat doen mijn vriendjes/vriendinnetjes/ouders/meesters/juffen en andere
mensen in deze publieke ruimte? Waarom zijn ze daar? Wat is voor hen belangrijk? Wat is voor hen betekenisvol?

Wat hebben kunstenaars, designers, theatermakers en architecten ontdekt
m.b.t gedrag van mensen in publieke ruimten? Hoe hebben zij dit verbeeld?
Wat kan ik benoemen?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verbeeldingen van kunstenaars,
designers, theatermakers en
architecten?

Het onderzoeksbureau
Gedrag in de fysieke publieke ruimte
van Hoogvliet.
Welk gedrag heb ik in een publieke
ruimte?
Waarom ben ik in deze publieke ruimte?
Wat doe ik daar? Waarom doe ik wat ik
doe? Wat is voor mij belangrijk? Wat is
voor mij betekenisvol?
Welk gedrag hebben anderen in een
publieke ruimte?
Wat doen andere mensen in deze
ruimte? Wie zijn deze mensen?
Waarom zijn ze daar? Waarom doen ze
wat ze doen? Wat is voor hen belangrijk? Wat is voor hen betekenisvol?

Wat hebben kunstenaars, designers,
theatermakers en architecten ontdekt
m.b.t gedrag van mensen in publieke
ruimten? Hoe hebben zij dit verbeeld?
Wat kan ik van hen leren?

Hoe hebben kunstenaars, designers, the atermakers, en architecten vorm en
waarde gegeven aan publieke ruimten?
Wat kan ik van hen leren?
Het onderzoeksbureau
Gedrag in de fysieke publieke ruimte
van Rotterdam.
Welk gedrag heb ik in deze publieke
ruimte
Waarom ben ik in deze ruimte? Waarom
doe ik daar wat ik doe? Welk gedrag heb
ik? Wat is voor mij belangrijk? Wat is voor
mij betekenisvol? Waarom is dat zo? Wat
past bij mij?
Welk gedrag hebben anderen in deze publieke ruimte?
Waarom zijn andere mensen in deze publieke ruimte en waarom doen ze wat ze
doen? Wat is voor hen belangrijk? Wat is
voor hen betekenisvol? Waarom is dat zo?
Is er een verschil tussen mezelf en anderen? Zijn er overeenkomsten? Kan ik
hier een conclusie uit trekken?
Beïnvloed ik het publieke domein met mijn
aanwezigheid? Hoe dan? Beïnvloeden
andere mensen met hun aanwezigheid
gedrag? Hoe dan? Kan ik het gedrag van
mensen in een publiek domein positief
beïnvloeden en hoe kan ik dat?
Wat hebben kunstenaars, designers, theatermakers en architecten ontdekt m.b.t
gedrag van mensen in publieke ruimten?
Hoe hebben zij dit verbeeld? Wat kan ik
van hen leren?

Blok 3

Het ontdekbureau
Wie ben ik?
Wat kan ik?
Wat ontdek en ervaar ik?
Welke herinneringen heb ik?
Wat kan ik vertellen?

Het onderzoeksbureau
Het virtuele in relatie tot publieke ruimten.
Wat zijn virtuele publieke ruimten?
Waarom zijn ze belangrijk?.
Wat doe ik in deze virtuele ruimte? Hoe ga ik met deze virtuele ruimte om?
Wat vind ik belangrijk? Wat is voor mij betekenisvol? Hoe gaan anderen met de
virtuele ruimte om? Wat doen zij anders dan ik?

Wat merk ik op als ik kijk naar de vormgeving van virtuele publieke ruimten?
Hoe hebben kunstenaars, designers, theatermakers en architecten virtuele
ruimte vormgegeven? Wat merk ik op? Wat kan ik hierover vertellen?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verbeeldingen van kunstenaars,
designers, theatermakers en
architecten?

Het onderzoeksbureau
Het virtuele in relatie tot publieke
ruimten.
Wat zijn virtuele publieke ruimten?
Welke soorten zijn er?
Waarom zijn ze belangrijk? Wat is
waardevol?
Zie ik deze waarde terug in de inrichting
en de vormgeving?
Wat doe ik in deze virtuele ruimte? Hoe
ga ik met deze virtuele ruimte om? Wat
vind ik belangrijk? Wat is voor mij
betekenisvol? Waarom is dat zo? Hoe
gaan anderen met de virtuele ruimte
om? Wat zou voor hen belangrijk kunnen zijn? Waarom is dat zo?

Het onderzoeksbureau
Het virtuele in relatie tot publieke
ruimten.
Wat zijn virtuele publieke ruimten?
Welke soorten zijn er?
Waarom zijn ze belangrijk? Wat is waardevol?
Zie ik deze waarde terug in de inrichting en
de vormgeving?
Wat doe ik in deze virtuele ruimte? Hoe ga
ik met deze virtuele ruimte om? Wat vind ik
belangrijk? Wat is voor mij betekenisvol?
Waarom is dat zo? Hoe gaan anderen met
de virtuele ruimte om? Wat zou voor hen
belangrijk kunnen zijn? Waarom is dat zo?
Wat merk ik op rondom respect? Kan ik
een hypothese stellen?

Hoe hebben kunstenaars, designers,
theatermakers en architecten vorm en
waarde gegeven aan virtuele publieke
ruimten? Wat kan ik van hen leren?

Beïnvloed ik het publieke domein met mijn
aanwezigheid? Hoe dan? Beìnvloeden
andere mensen gedrag met hun aanwezigheid? Hoe dan? Kan ik het gedrag
van mensen in een publiek domein positief
beïnvloeden en hoe kan ik dat?
Hoe hebben kunstenaars, designers, the atermakers en architecten vorm en waarde
gegeven aan virtuele publieke ruimten?
Wat kan ik van hen leren?

Blok 4

Het ontdekbureau
Waar woon ik?
Hoe ziet mijn huis eruit? Wat
ervaar en ontdek ik rondom mijn
huis? Welke herinneringen heb
ik als ik dit doe? Wat is voor mij
betekenisvol? Wat kan ik
vertellen?

Het ideeënbureau
Publieke ruimte en gedrag
Wat vinden mijn vriendjes/vriendinnetjes/ouders/meesters/juffen en andere
mensen in Tussenwater leuk om te doen in de publiek ruimte?
Welk object of welke actie kan ik voor hen bedenken? Hoe breng ik mijn
ideeën in beeld? Hoe kan ik hierover vertellen tijdens een dialoog?
Welke objecten of activiteiten hebben kunstenaar/designers, theatermakers,
(landschaps)architecten en (web)designers voor publieke ruimten bedacht?
Wat spreekt mij aan en waarom? Hoe werken zij? Hoe vertellen zij over hun
ideeën? Wat kan ik van hen leren?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verbeeldingen van kunstenaars/
designers, theatermakers en
(landschaps)architecten?

Blok 5

Het ontdekbureau
Wat ontdek ik op het schoolplein?
Wat ervaar en ontdek ik op het
plein van mijn school? Welke
herinneringen heb ik als ik dit
doe? Wat is voor mij
betekenisvol? Wat kan ik
vertellen?

Het ideeënbureau
Publieke ruimte en gedrag
Wat beïnvloedt het gedrag van mensen
in de publieke ruimte. Welke ideeën kan
ik bedenken voor de mensen binnen
een gespecificeerde publiek ruimte in
Hoogvliet? Hoe breng ik mijn ideeën
zo goed mogelijk in beeld? Wat zijn
overeenkomsten tussen mijn ideeën?
Wat zijn verschillen? Welke verbanden
zie ik?
Hoe kan ik hierover vertellen tijdens een
nabespreking?

Hoe hebben kunstenaars, theatermakers, (landschaps)architecten en
(web)designers publieke ruimten beïnvloed? Hoe hebben zij dit vormgegeven? Hoe werken zij binnen een
ideeënfase? Hoe houden zij een nabespreking? Wat kan ik van hen leren?

Het ontwerpbureau
Idee en vorm
Hoe kan ik ontwerpen? Hoe kan ik mijn beste idee vormgeven?
Hoe kan ik samenwerken met klasgenoten aan een idee?
Hoe vinden mijn vriendjes/vriendinnetjes/ouders/meesters/juffen en andere
mensen in Tussenwater ons idee?
Hoe ontwerpen creatieve ondernemers? Hoe werken zij samen? Wat kan ik
van hen leren?

Het ontwerpbureau
Idee en vorm
Hoe kan ik ontwerpen? Hoe kan ik mijn
beste idee vormgeven?
Hoe kan ik samen met klasgenoten aan
een idee werken?
Hoe zouden de mensen in Hoogvliet
op ons idee kunnen reageren?
Hoe ontwerpen (creatieve) ondernemers? Hoe werken zij samen? Wat kunnen we van hen leren?

Het event
Hoe ik leer en ontdek in en
rondom school.
Hoe kan ik over mijn ontdekkingen vertellen aan mijn pappa,
mamma, opa, oma, broertjes en
zusjes?

Hoe kunstenaars, designers, theatermakers
en architecten publieke ruimten positief
beïnvloed? Hoe hebben zij dit vormgegeven? Hoe werken zij binnen een
ideeënfase? Hoe presenteren zij hun
ideeën? Wat kan ik van hen leren?

Het ontwerpbureau
Idee en vorm
Hoe kan ik ontwerpen? Hoe kunnen we
het beste idee vormgeven?
Hoe kan ik samenwerken?
Hoe kan ik op een ondernemende
manier werken?
Wie is geïnteresseerd ons idee? Hoe kan ik
samen met mijn klasgenoten netwerken?
Hoe kunnen we relaties aan gaan en onderhouden? Hoe kunnen we ons idee
verkopen?
Hoe ontwerpen (creatieve) ondernemers?
Hoe ondernemen (creatieve) ondernemers? Wat kan ik van hen leren?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verbeeldingen van kunstenaars,
theatermakers, architecten en
designers?
Blok 6

Het ideeënbureau
Publieke ruimte en gedrag
Hoe kom ik op ideeën die vormgeven aan
het positief beïnvloeden van gedrag van
mensen binnen een gespecificeerde pub lieke ruimte in Rotterdam? Hoe breng ik
mijn ideeën zo goed mogelijk in beeld?
Hoe maak ik een presentatie van mijn
ideeën?

Het event
Hoe ik leer en ontdek in Tussenwater.
Hoe kan ik mijn idee / mijn werk / mijzelf presenteren op een manier die bij mij
past?
Hoe hebben kunstenaars, designers, theatermakers, architecten en webdesigners dit gedaan? Wat kan ik benoemen?

Wat merk ik op als ik kijk naar
verhalen over ontdekkingen van
kunstenaars, designers, theatermakers en architecten ?

Het event
Hoe wij leren en ontdekken in
Hoogvliet.
Hoe kan ik mijn idee / mijn werk / mijzelf presenteren op een manier die bij
mij past?

Het event
Hoe wij leren en ontdekken in Rotterdam.
Hoe kan ik mijn idee / mijn werk / mijzelf
presenteren op een manier die bij mij past?
Hoe kan ik dit verkopen?

Hoe hebben kunstenaars, designers,
theatermakers, architecten, webdesigners en creatieve ondernemers dit
gedaan? Wat kan ik van hen leren?

Hoe hebben kunstenaars, designers, the atermakers en architecten, webdesigners
en creatieve ondernemers dit gedaan? Wat
vertellen communicatie-adviseurs hierover? Wat kan ik van hen leren?

UITWERKING IN WEKEN EN GROEPEN: ONDERWERP, VAARDIGHEDEN EN MEDIA

(Opmerking: bij de blauwe tekst gaat het om de discipline theater, de groene om dans en de rode om beeldend. Voor de groepen 7/8 is het redelijk uitgewerkt, de andere groepen moeten nog bijgesteld en
uitgewerkt worden.)

Blok 1

Groep 1 -2

Groep 3-4

Groep 5-6

Groep 7-8

Het ontdekbureau
Onderwerp: Wie ben ik? Hoe zie ik
eruit?
Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken, ervaren
en opmerken, herinneren en herkennen
van smaken en geuren van beelden
geluiden.
(zelf)verbeelding: verzinnen, fantaseren,
maken, spelen en doen alsof.
(zelf)conceptualisering: vertellen, labelen, benoemen.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: De fysieke publieke ruimten in
Tussenwater
Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren / herkenning van beelden,
geuren, geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen,
labelen, benoemen.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: De fysieke publieke ruimten in
Hoogvliet
Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren / herkenning van beelden, geuren, geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, voorstellen, voorspellen,
maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen, labelen ,
benoemen.
(zelf)analyse: verbanden leggen, logisch denken.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: De fysieke publieke ruimten in Rotterdam.
Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken. Herinneren / herkenning van beelden,
geuren, geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, voorstellen, maken,
ontwerpen.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen, labelen, classificeren, becommentariëren, benoemen,
oordelen, interpreteren, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, onderzoeken, logisch denken, concluderen, evalueren.

Media
Lichaam: houding, uitdrukking.
Voorwerp: kleding.
Taal: muziektermen, lied / gezang,
verhaal.
Grafische tekens: fotografie, film, digitale media, schilderij, tekening.
In verhaal
Tijdens de oriëntie vertellen leerlingen
n.a.v. de vragen: Welke kleur heeft mijn
haar? En mijn ogen? Heb ik een broek
of een jurk aan?
Hierna krijgen zij de ruimte om te ontdekken en ervaren. Het herkennen en
herinneren van smaken, geuren en
beelden. Ze doen dit met foto’s, films,
tekeningen, schilderijen, met beweging,
met hun lichaam, met kleding.
Ze kunnen over hun ervaringen
vertellen. Ze vertellen over herinneringen, wat ze herkennen, wat ze opgemerkt hebben. Ze kunnen emoties
benoemen en hoe zij eruitzien.
Ze vertellen over wat ze gezien hebben
bij kunstenaars en theatermakers.

Blok 2

Blok 4

In verhaal
Na de oriëntatie op het onderwerp bezoeken de
leerlingen in subgroepen fysieke publieke ruimten
van Rotterdam (als dit niet mogelijk is het bekijken
van publieke ruimten via internet en eventueel de
ruimten van Hoogvliet). Zij ontdekken en onderzoeken n.a.v. de hierboven geformuleerde specifieke vragen en vragen die zij zelf hebben geformuleerd. Zij onderzoeken de verschillende ruimten
m.b.v. foto’s, films en digitale media.
Hierna gaan ze het verzamelde materiaal verwerken. Ze maken een visuele presentatie. Ze kunnen
over hun onderzoek vertellen en dit presenteren. Ze
vertellen hierbij over hun ervaringen, herinneringen,
wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben.
Ze benoemen waarden en kunnen deze waarden
herkennen bij de verschillende ruimten. Ze vertellen
over verbanden tussen hun eigen onderzoek en dat
wat ze gezien hebben bij kunstenaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en designers. Ze verklaren wat een publiek ruimte is waarom
er publiek ruimten zijn.
Ze reflecteren op hun proces en ze evalueren de
uitkomsten van hun onderzoek. Wat wilde ik weten?
Heb ik voldoende antwoorden gevonden? Heb ik
voldoende informatie verzameld? Wat is waardevol
gebleken wat ik van te voren niet heb ingeschat?
Wat waren onverwachte aspecten die waardevol
zijn? Wat kan ik concluderen?”
Vanuit reflectie en onderzoek formuleren de leerlingen het vervolg voor blok 2.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Gedrag in de fysieke publieke ruimte.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Gedrag in de fysieke publieke
ruimte.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken, ervaren
en opmerken, herinneren en herkennen
van smaken, geuren, beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: verzinnen, fantaseren,
maken, spelen en doen alsof.
(zelf)conceptualisering: vertellen, labelen, benoemen.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkenning van smaken
en geuren, van beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, fantaseren, voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen,
benoemen, labelen.
(zelf)analyse: onderzoeken, logisch denken.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren en herkenning van smaken en geuren, van
beelden geluiden. Lokaliseren en observeren.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, voorstellen,
voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, twitteren,
waarderen, labelen, classificeren, benoemen.
(zelf)analyse: verbanden leggen, onderzoeken, lo gisch denken, evalueren.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: allerlei voorwerpen uit de
leefwereld van de leerlingen die laten
zien waar ze van houden.
Taal: lied/gezang, verhaal.
Grafische tekens: foto, film, schilderij,
tekening.

Media
Lichaam: bezoek aan een publieke ruimte,
houding, beweging.
Voorwerp: sculpturen en (landschaps)architectuur.
Taal: nabespreking.
Grafische tekens: script, foto, schilderij.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: opmerken, herinneren en
herkennen van smaken en geuren van beelden en
geluiden. Lokaliseren en observeren.
(zelf)verbeelding: inschatten, fantaseren,
voorstellen, voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, bloggen,
waarderen, labelen, classificeren, becommentariëren, benoemen, interpreteren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, onderzoeken, logisch denken, concluderen, hypothesen
opstellen, evalueren.

In verhaalvorm
Na de oriëntatie op het onderwerp bezoeken
de leerlingen in subgroepen fysieke publieke
ruimten van Tussenwater. Zij merken op wat zij
in deze publieke ruimte doen, waarom ze daar
zijn, wat voor hen belangrijk en betekenisvol is.
Ze ontdekken ook hoe dat is voor hun
vriendjes / vriendinnetjes / ouders / meesters /
juffen en andere mensen in deze publieke
ruimte. Ze maken hierbij gebruik van foto’s,
films, beweging en hun lichaam.
Ze kunnen over hun ontdekkingen vertellen. Ze
vertellen hierbij over hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze benoemen betekenissen van
zichzelf en van andere mensen, ze zien dat wat
anderen belangrijk vinden verschillend kan zijn
van dat van henzelf.
Ze vertellen over dat wat ze gezien hebben bij
kunstenaars, designers, theatermakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten. Ze
reflecteren op hun ontdekking. Vanuit die reflectie verzinnen en fantaseren de leerlingen over
het vervolg voor blok 3.

Media
Lichaam: bezoek aan een publieke ruimte, houding,
beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: dialoog, nabespreking.
Grafische tekens: recensie, script, foto, schilderij.

In verhaalvorm
Na de oriëntatie bezoeken de leerlingen in subgroepen fysieke publieke ruimten van Hoogvliet. Zij
ontdekken en onderzoeken hun eigen gedrag en dat
van anderen binnen een specifieke publieke ruimte
m.b.v. foto’s, films, beweging en hun lichaam.
Ze kunnen over hun ontdekkingen en onderzoek
vertellen en dit presenteren. Ze vertellen hierbij over
hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend
hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze benoemen
aspecten van gedrag en betekenissen van zichzelf en
van andere mensen, ze leggen verbanden tussen
aspecten van gedrag en tussen gedrag en de publieke
ruimte. Ze vertellen over verbanden tussen hun eigen
onderzoek en dat wat ze gezien hebben bij kunstenaars, designers, theatermakers en (landschaps)architecten. Ze evalueren hun onderzoek.
Vanuit de reflectie en evaluatie doen de leerlingen
voorstellen voor vervolg voor blok 3.

Media
Lichaam: bewegen, verblijven in de publieke
ruimten.
Voorwerp: sculptuur, (landschaps)architectuur.
Taal: dialoog, nabespreking.
Grafische tekens: film en fotografie.
In verhaalvorm
Na de oriëntatie bezoeken de leerlingen in subgroepen fysieke publieke ruimten van Rotterdam
(als dat niet mogelijk is bekijken zij gedrag van
mensen in publieke ruimten via internet en
eventueel in de ruimten van Hoogvliet). Zij ontdekken en onderzoeken hun eigen gedrag en dat
van anderen binnen een specifieke ruimte van Rotterdam m.b.v. foto’s en films. Ze verwerken hun
materiaal in een beeldverhaal. Hierbij stellen zij zich
voor hoe de leefwereld van andere mensen is, ze
vergelijken en leggen verbanden met hun eigen
gedrag.
De leerlingen kunnen over hun onderzoek vertellen
en dit nabespreken. Ze vertellen hierbij over hun
ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben,
wat ze opgemerkt hebben. Ze benoemen aspecten
van gedrag en betekenissen van zichzelf en kunnen
betekenissen inschatten van andere mensen. Ze
vertellen over verbanden tussen hun eigen onderzoek en dat wat ze gezien hebben bij kunstenaars,
designers, theatermakers, stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten. Ze verklaren hun observaties. Ze trekken hieruit conclusies. Ontstaat er een
hypothese? Ze evalueren hun onderzoek.
Vanuit dit onderzoek doen de leerlingen voorstellen
voor vervolg voor blok 3.

Het ontdekbureau
Onderwerp: Wie ben ik?
Wat kan ik?

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Het virtuele in relatie tot
publieke ruimten.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Het virtuele in relatie tot publieke
ruimten.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Het virtuele in relatie tot publieke
ruimten.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en
herkennen van smaken en geuren van
beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: spelen, verzinnen,
fantaseren, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen,
waarderen, labelen, benoemen.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van beelden
en geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, fantaseren, voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen,
benoemen, labelen.
(zelf)analyse: onderzoeken, logisch denken.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren en herkennen van beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, voorstellen,
voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, twitteren,
waarderen, labelen, classificeren, benoemen.
(zelf)analyse: verbanden leggen, onderzoeken, lo gisch denken, evalueren.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: bewegings- en speelattributen.
Taal: lied/gezang, verhaal.
Grafische tekens: foto, film, tekening,
schilderij, digitale media.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: virtuele beelden.
Taal: lied/gezang, presentatie.
Grafische tekens: script, foto, digitale media.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: virtuele beelden.
Taal:, presentatie, nabespreking
Grafische tekens: recensie, script, film, foto, digitale
media.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken, opmerken, herinneren, herkennen van beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, fantaseren,
voorstellen, voorspellen, maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, bloggen,
waarderen, labelen, classificeren, becommentariëren, benoemen, interpreteren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, onderzoeken, logisch denken, concluderen, hypothesen
opstellen, evalueren.

In verhaal
Tijdens de oriëntatie vertellen de leerlingen wat zij doen en wat zij kunnen: “Ik
kan heel hoog springen, ik kan heel hard
rennen, heel hard klappen.”
Hierna krijgen zij de ruimte om te ontdekken en ervaren. Het herkennen en
herinneren van smaken, geuren,
beelden en geluid. Ze doen dit met
speelattributen, foto’s, met films met
tekeningen, schilderijen, met beweging,
met hun lichaam.
Ze kunnen over hun ervaringen
vertellen. Ze vertellen over herinneringen, wat ze herkennen, wat ze opgemerkt hebben. Ze kunnen emoties, wat
ze kunnen benoemen.
Ze vertellen over wat ze gezien hebben
bij kunstenaars en theatermakers.

In verhaal
Na de oriëntatie op het onderwerp bezoeken de
leerlingen virtuele publieke ruimten. Zij ontdekken wat zij in deze ruimte doen, waarom ze
daar zijn, wat voor hen belangrijk en
betekenisvol is. Ze ontdekken ook hoe dat is
voor hun vriendjes/vriendinnetjes/ouders/
meesters/juffen en andere mensen in deze
ruimte. Ze maken gebruik van m.b.v. foto’s,
films, digitale media, met beweging, met hun
lichaam.
Ze kunnen over hun ontdekkingen vertellen. Ze
vertellen hierbij over hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben. Door hierover te vertellen worden betekenissen duidelijk voor zichzelf en
voor anderen. Ze zien verschillen. Ze vertellen
over dat wat ze gezien hebben bij kunstenaars,
designers, theatermakers en (landschaps)architecten.
Ze reflecteren op ontdekkingen. Vanuit de reflectie verzinnen en fantaseren de leerlingen
over het vervolg voor blok 4.

Het ontdekbureau
Onderwerp: Waar woon ik?
Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en
herkennen van smaken en geuren, van
beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: spelen, verzinnen,
fantaseren, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen,
waarderen, labelen, benoemen.

In verhaal
Tijdens de oriëntatie vertellen de leerlingen over het huis waar ze wonen: Is
het groot, hoeveel kamers heeft het,
ramen, een deur, een tuin, welke
kleuren?
Hierna krijgen zij de ruimte om te ontdekken en ervaren. Het herkennen en
herinneren van smaken, geuren,
beelden en geluid. Ze doen dit met
foto’s, films, tekeningen, schilderijen en
met beweging, met hun lichaam, met
digitale media.
Ze kunnen vertellen over hun ervaringen. Ze vertellen over herinneringen,
wat ze herkennen, wat ze opgemerkt
hebben. Ze benoemen onderdelen en
aspecten van hun huis. Ze vertellen over
wat ze gezien hebben bij kunstenaars
en theatermakers.

Media
Taal: filosofische discussie, commentaar, nabespreking.
Grafische tekens: commentaar, blog, digitale media.

In verhaal
Na de oriëntatie bezoeken de leerlingen virtuele pub lieke ruimten. Zij ontdekken en onderzoeken hun
eigen gedrag en dat van anderen binnen een speci fieke virtuele publieke ruimte m.b.v. foto’s, films, digitale media, met beweging en met hun lichaam.
Ze kunnen over hun onderzoek vertellen en dit presenteren. Ze vertellen hierbij over hun ervaringen,
herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze
opgemerkt hebben. Ze benoemen aspecten van
gedrag en betekenissen van zichzelf en van andere
mensen. Ze vertellen over verbanden tussen hun
eigen onderzoek en dat wat ze gezien hebben bij
kunstenaars, designers, theatermakers en
(landschaps)architecten.
Ze reflecteren en evalueren hun onderzoek.
Van hieruit doen de leerlingen voorstellen voor vervolg voor blok 3.

In verhaal
Na de oriëntatie onderzoeken de leerlingen publieke ruimten waarin het virtuele een belangrijke rol
speelt. Zij ontdekken en onderzoeken gedrag van
anderen en van zichzelf. Zij maken hierbij gebruik
van digitale media. Hun onderzoeksmateriaal wordt
besproken tijdens een filosofische discussie. Hierin
worden bevindingen, vragen en een eventuele hypothese uit blok 2 meegenomen. N.a.v. de discussie
schrijven de leerlingen een blog of een commentaar. De leerlingen kunnen over hun onderzoek
vertellen tijdens een nabespreking. Ze vertellen
hierbij over hun ervaringen, herinneringen, wat ze
herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze
benoemen aspecten van gedrag en betekenissen
van zichzelf en kunnen betekenissen inschatten
van andere mensen. Ze vertellen over verbanden
tussen hun eigen onderzoek en dat wat ze gezien
hebben bij kunstenaars, theatermakers en schrijvers.
Ze verklaren hun observaties. Ze trekken hieruit
conclusies. Ze evalueren hun onderzoek.
Vanuit dit onderzoek doen de leerlingen voorstellen
voor vervolg voor blok 4.

Het ideeënbureau
Onderwerp: Publieke ruimte en gedrag.

Het ideeënbureau
Onderwerp: publieke ruimte en gedrag

Het ideeënbureau
Onderwerp: Publieke ruimte en gedrag.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken,
geuren, beelden en geluiden.
(zelf)verbeelding: verzinnen, fantaseren, maken,
manipuleren en construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen,
labelen, benoemen.
(zelf)analyse: integreren.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren en herkennen van smaken en geuren van
beelden geluiden. Observeren.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, fantaseren,
voorstellen, voorspellen, maken, manipuleren, construeren
(zelf)conceptualisering: vertellen, twitteren,
waarderen, labelen, classificeren, becommentariëren,
benoemen, interpreteren, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, evalueren.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken en
geuren van beelden geluiden. Lokaliseren en observeren.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, fantaseren,
voorstellen, voorspellen, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, bloggen,
waarderen, labelen, becommentariëren, benoemen,
oordelen, interpreteren, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, onderzoeken, concluderen, hypothesen opstellen, integreren, evalueren.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: verhaal, presentatie, nabespreking
Grafische tekens: foto, schilderij, tekening, digitale media.
In verhaalvorm
Vanuit hun ontdekkingen fantaseren en verzinnen de leerlingen rondom producten voor
zichzelf en/of hun vriendjes/vriendinnetjes/
ouders/meesters/juffen en andere mensen van
Tussenwater in een bepaalde publieke ruimte.
Zij maken hierbij gebruik van foto’s, films, digitale media en hun lichaam.
Ze kunnen over hun ideeën vertellen. Ze
vertellen hierbij over hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze benoemen de relatie tussen
hun ontdekkingen en het idee. Door hierover te
vertellen worden ideeën en betekenissen
duidelijk voor zichzelf en voor anderen. Ze zien
verschillen tussen de ideeën en achtergronden
van zichzelf en van anderen.
Ze vertellen over hoe kunstenaars, designers,
theatermakers en (landschaps)architecten
ideeën verzamelen en hiermee omgaan.
Ze reflecteren op hun ideeën en hun aanpak.
Vanuit de reflectie verzinnen en fantaseren de
leerlingen over het vervolg voor blok 5.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: verhaal, presentatie, nabespreking
Grafische tekens: script, film, foto, schilderij, tekening,
digitale media.
In verhaal
Vanuit hun onderzoek fantaseren en verzinnen de
leerlingen. Ze verzamelen ideeën rondom een product of interventie voor mensen van Hoogvliet in een
bepaalde publieke ruimte. Ze maken hierbij gebruik
van foto’s, films, digitale media en hun lichaam.
Ze kunnen over hun ideeën vertellen en dit presenteren. Ze interpreteren hun ervaringen, herinneringen,
wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben.
Ze benoemen de verbanden tussen hun ontdekkingen en ideeën. Hierbij formuleren ze de relatie tussen
ideeën en betekenissen. Ze zien overeenkomsten,
verschillen en verbanden tussen de ideeën van
zichzelf en van anderen. Ze benoemen hoe kunstenaars, designers, theatermakers en (landschaps)architecten en ideeën verzamelen en hiermee omgaan.
Ze evalueren hun ideeën en aanpak. Vanuit de evaluatie de reflectie doen de leerlingen voorstellen voor
vervolg voor blok 5.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculpturen en (landschaps)architectuur.
Taal: presentatie, nabespreking.
Grafische tekens: script, film, foto, tekening,
schilderij, moodboard, digitale media.
In verhaal
Na een terugblik op het onderzoek dat de leerlingen
gedaan hebben in de vorige blokken, gaan de leerlingen ideeën verzamelen voor een product waarbij
de vraag centraal staat: “Hoe kan ik m.b.v. een
medium gedrag van mensen in een bepaalde publieke ruimte van Rotterdam positief beïnvloeden?”
Ze fantaseren, verzinnen, voorspellen en maken
inschattingen. Ze maken hierbij gebruik van foto’s,
films, digitale media en hun lichaam.
Ze kunnen over hun ideeën vertellen en dit presenteren. Ze becommentariëren hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze verklaren de verbanden tussen
de hun onderzoek, hun hypothese en ideeën. Hierbij formuleren ze mogelijke effecten. Ze zien
overeenkomsten, verschillen en verbanden tussen
de ideeën van zichzelf en van anderen, ze kunnen
dit benoemen en beoordelen.
Ze integreren werkwijzen rondom het verzamelen
van ideeën van kunstenaars, designers, theatermakers en landschapsarchitecten.
Ze evalueren hun ideeën en aanpak.
Vanuit deze evaluatie doen de leerlingen voorstellen
voor vervolg voor blok 5

Het ontdekbureau
Onderwerp: Op het plein.

Het ontwerpbureau
Onderwerp: Idee en vorm.

Het ontwerpbureau
Onderwerp: Idee en vorm.

Het ontwerpbureau
Onderwerp: idee en vorm

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en
herkennen van smaken en geuren van
beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: verzinnen, fantaseren,
ontwerpen, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, labelen, benoemen.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken
en geuren van beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: ontwerpen, voorstellen, voorspellen, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, waarderen,
labelen, benoemen.
(zelf)analyse: verbanden leggen, onderzoeken,
integreren.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: architectuur.
Taal: lied/gezang, verhaal.
Grafische tekens: foto, film, schilderij,
tekening.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: lied/gezang, verhaal, presentatie.
Grafische tekens: foto, schilderij, tekening, digitale media.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren en herkennen van smaken en geuren van
beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, ontwerpen,
voorstellen, voorspellen, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, twitteren,
waarderen, labelen, benoemen, interpreteren, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, onderzoeken, lo gisch denken, integreren, evalueren.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken en
geuren van beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: ontwerpen, voorstellen, voorspellen, maken, manipuleren, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, bloggen,
waarderen, labelen, becommentariëren, benoemen, interpreteren, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, testen,
onderzoeken, logisch denken, concluderen, hypothesen opstellen, integreren, evalueren.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: verhaal, presentatie, nabespreking
Grafische tekens: script, film, foto, schilderij, tekening,
digitale media.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur, apparaten, e.a.
Taal: verhaal, presentatie.
Grafische tekens: script, film, foto, schilderij, tekening, digitale media e.a.

In verhaal
Vanuit hun onderzoek en verzameling van ideeën,
ontwerpen de leerlingen een product/interventie voor
mensen van Hoogvliet in een bepaalde publieke
ruimte. Zij maken hierbij gebruik van foto’s, films,
digitale media en hun lichaam. Ze werken hierin
samen met klasgenoten. Ze weten welke mensen en
bedrijven interesse kunnen hebben in hun idee.
Ze kunnen over hun ontwerp vertellen en dit presenteren. Ze interpreteren hun ervaringen, herinneringen,
wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt hebben.
Ze benoemen de verbanden tussen hun onderzoek,
ideeën en ontwerp. Hierbij formuleren ze de relatie
tussen product en betekenissen. Ze zien
overeenkomsten en verschillen en verbanden tussen
het ontwerp van zichzelf en van anderen.
Ze benoemen hoe kunstenaars, designers, theatermakers en (landschaps)architecten ontwerpen en
netwerken, zij kunnen bepaalde aspecten die ze zien
bij anderen integreren in hun eigen werk.
Ze reflecteren en evalueren hun ontwerp en proces.
Vanuit deze reflectie en het onderzoek doen de leerlingen voorstellen voor vervolg voor blok 6

In verhaal
De leerlingen maken een keuze uit de verzameling
van ideeën, hierna ontwerpen zij een product voor
mensen van Rotterdam binnen een specifieke publieke ruimte. Zij kunnen hierbij gebruik maken van
foto’s, films, digitale media, hun lichaam, muziekinstrumenten, miniaturen, maquettes etc. Ze werken
hierin op een ondernemende manier samen. Ze
onderzoeken welke mensen en bedrijven interesse
kunnen hebben in hun ontwerp. Ze denken na over
het leggen van contacten en relaties.
Ze kunnen over hun ontwerp vertellen en dit presenteren.
Ze becommentariëren hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze opgemerkt
hebben. Ze verklaren de verbanden tussen de hun
onderzoek/hypothese, ideeën en ontwerp. Ze benoemen mogelijke effecten. Ze zien overeenkomsten, verschillen en verbanden tussen de ontwerpen van zichzelf en van anderen, ze kunnen dit
benoemen en beoordelen. Ze integreren de werkwijzen rondom het ontwerpen en ondernemen van
creatieve ondernemers, kunstenaars, designers en
(landschaps)architecten.
Ze evalueren hun ontwerp en proces.
Vanuit deze evaluatie doen de leerlingen voorstellen
voor vervolg voor blok 6.

In verhaal
Tijdens de oriëntatie vertellen de leerlingen wat er te zien is en te doen op het
plein. Hierna gaan ze het plein verder
verkennen en ontdekke: Zand, hoe
voelt dat? Is er gras? Zijn er beestjes? Is
er zon? Is er ook schaduw en wat is dat
dan? Ze doen allerlei ervaringen op via
voorwerpen en hun lichaam. Ze maken
hierbij gebruik van foto’s, film, tekeningen, schilderijen en bewegingen.
De leerlingen kunnen manipuleren en
construeren m.b.v. van het materiaal dat
ze ontdekt hebben.
Ze kunnen over hun ervaringen vertellen
waarbij herinneringen, het herkennen
van geur, smaak, geluid en beeld naar
voren kan komen. Door over hun verhalen en ervaringen te vertellen wordt
duidelijk welke emoties zij hebben en
wat voor hen belangrijk en betekenisvol
is.
Ze benoemen wat ze zien bij kunstenaars en theatermakers.

Blok 6

In verhaal
Na de oriëntatie op het onderwerp bezoeken de leerlingen in subgroepen fysieke publieke ruimten van
Hoogvliet. Zij ontdekken de publieke ruimte m.b.v. de
hierboven geformuleerde specifieke vragen en vragen
die zij zelf hebben verzonnen. Zij ontdekken de verschillende ruimten met m.b.v. foto’s, films, digitale
media, met beweging en met hun lichaam.
Hierna gaan ze het ontdekkingsmateriaal verwerken.
Ze kunnen over hun ontdekking vertellen tijdens een
nabespreking. Ze vertellen hierbij over hun ervaringen,
herinneringen, wat ze herkend hebben, wat ze
opgemerkt hebben. Ze benoemen wat belangrijk is.
Ze vertellen over verbanden tussen hun eigen ontdekkingen en dat wat ze gezien hebben bij kunstenaars, theatermakers, landschapsarchitecten en designers. Ze kunnen vertellen wat een publieke ruimte
is waarom er publieke ruimten zijn. Ze reflecteren op
hun proces en hun ontdekking. Wat weet ik nu?
Welke antwoorden heb ik gevonden? Wat weet ik nog
niet? Wat wil ik nog meer weten? Wat is waardevol?
Hoe heb ik het aangepakt? Hoe heb ik samengewerkt?
Vanuit de reflectie doen de leerlingen voorstellen
voor vervolg voor blok 2

Media
Lichaam: bezoek aan publieke ruimten.
Voorwerp: sculpturen, design en (landschaps)architectuur.
Taal: presentatie.
Grafische tekens: film, fotografie en digitale media.

Het onderzoeksbureau
Onderwerp: Gedrag in de fysieke publieke
ruimte.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: architectuur.
Taal: lied/gezang, verhaal.
Grafische tekens: foto, film, tekening,
schilderij, digitale media.

Blok 5

In verhaal
Na de oriëntatie op het onderwerp bezoeken de
leerlingen in subgroepen fysieke publieke
ruimten van Tussenwater. Zij ontdekken de
publieke ruimte m.b.v. de hierboven geformuleerde specifieke vragen en vragen die zij
zelf hebben verzonnen. Zij ontdekken de verschillende ruimten m.b.v. foto’s, films, digitale
media, met beweging en met hun lichaam.
Hierna gaan ze het ontdekkingsmateriaal verwerken. Ze kunnen over hun ontdekking vertellen
tijdens een dialoog. Ze vertellen hierbij over
hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend
hebben, wat ze opgemerkt hebben. Ze vertellen
wat belangrijk is. Ze vertellen over het verschil
tussen hun eigen ontdekkingen en dat wat ze
gezien hebben bij kunstenaars, theatermakers,
stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten
en designers. Ze kunnen vertellen wat een publieke ruimte is en waarom er publieke ruimten
zijn.
Ze reflecteren op hun proces en hun ontdekking.
Wat weet ik nu? Welke antwoorden heb ik
gevonden? Wat weet ik nog niet? Wat wil ik nog
meer weten? Hoe heb ik het aangepakt? Hoe
heb ik samengewerkt?
Vanuit de reflectie verzinnen en fantaseren de
leerlingen over het vervolg voor blok 2.

Media
Lichaam: bezoek aan publieke ruimten.
Voorwerp: sculpturen, design en (landschaps)architectuur.
Taal: nabespreking.
Grafische tekens: film, fotografie en digitale media.

Het ontdekbureau
Onderwerp: Wie ben ik? Wat vind ik
fijn?

In verhaalvorm
Tijdens de oriëntatie vertellen de leerlingen wat zij graag doen en wat zij leuk
of fijn vinden. Bijvoorbeeld: “Ik vind het
fijn als de wind door mijn haar waait, ik
speel graag met mijn vriendje.”
Hierna krijgen zij de ruimte om te ontdekken en ervaren. Het herkennen en
herinneren van smaken, geuren,
beelden en geluid is hierbij belangrijk. Ze
doen dit met foto’s, films, tekeningen,
schilderijen, maar ook met beweging,
met hun lichaam en allerlei voorwerpen
uit de directe omgeving.
Ze kunnen over hun ervaringen
vertellen. Ze vertellen over herinneringen, wat ze herkennen, wat ze opgemerkt hebben. Ze kunnen emoties en
wat ze fijn vinden benoemen.
Ze vertellen over wat ze gezien hebben
bij kunstenaars en theatermakers.

Blok 3

Media
Lichaam: bezoek aan publieke ruimten.
Voorwerp: sculptuur, design en (landschaps)
architectuur.
Taal: dialoog.
Grafische tekens: film, fotografie, digitale media.

In verhaal
Vanuit hun verzameling van ideeën en ontwerpen maken de leerlingen een product voor
zichzelf en/of hun vriendjes/vriendinnetjes/
ouders/meesters/juffen en andere mensen van
Tussenwater voor een bepaalde publieke ruimte
in Tussenwater. Zij maken hierbij gebruik van
foto’s, films, digitale media, hun lichaam. Ze
werken samen.
Ze kunnen over hun ontwerp en product
vertellen. Ze vertellen hierbij over hun ervaringen, herinneringen, wat ze herkend hebben,
wat ze opgemerkt hebben. Ze benoemen de
relatie tussen hun ontdekkingen, het idee en het
ontwerp/product. Door hierover te vertellen
wordt de bedoeling van hun ontwerp duidelijk
voor zichzelf en voor anderen. Ze zien verschillen tussen hun eigen ontwerp en dat van
anderen. Ze hebben ingeschat wie interesse
zou kunnen hebben in hun idee.
Ze vertellen hoe kunstenaars, designers, theatermakers en (landschaps)architecten ontwerpen en maken.
Ze reflecteren op hun ontwerp/product en hun
proces. Vanuit de reflectie verzinnen en fantaseren de leerlingen over het vervolg voor blok
6.

Het event
Onderwerp: Hoe ik leer en ontdek in
en rondom mijn school.

Het event
Onderwerp: Hoe ik leer en ontdek in Tussenwater.

Het event
Onderwerp: Hoe wij leren en ontdekken in
Hoogvliet.

Het event
Onderwerp: Hoe wij leren en ontdekken in Rotterdam.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en
herkennen van smaken en geuren van
beelden geluiden. Lokaliseren en observeren.
(zelf)verbeelding: maken.
(zelf)conceptualisering: vertellen, benoemen.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken
en geuren van beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen,
voorstellen, voorspellen, maken, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, benoemen.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken,
herinneren en herkennen van smaken en geuren van
beelden geluiden. Lokaliseren en observeren.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, voorstellen,
voorspellen, maken, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, twitteren,
waarderen, benoemen, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, concluderen, evalueren.

Vaardigheden
(zelf)waarneming: ontdekken en ervaren, opmerken, herinneren en herkennen van smaken en
geuren van beelden geluiden.
(zelf)verbeelding: inschatten, verzinnen, voorstellen,
voorspellen, maken, construeren.
(zelf)conceptualisering: vertellen, bloggen,
waarderen, benoemen, formuleren.
(zelf)analyse: verbanden leggen, verklaren, evalueren.

Media
Lichaam: houding, beweging, performance.
Voorwerp: sculptuur, architectuur, decor.
Taal: gezang, verhaal, presentatie.
Grafische tekens: recensie, script, film, foto, schilderij,
tekening, digitale media.

Media
Lichaam: houding, beweging.
Voorwerp: sculptuur, architectuur, decor e.a.
Taal: presentatie.
Grafische tekens: script, film, foto, schilderij, tekening, digitale media e.a.

In verhaal
De leerlingen presenteren hun product op een manier
die bij hen past.
Ze kunnen over hun ontwerp vertellen. Ze vertellen
over hun product en de betekenissen. Ze kunnen
vertellen over de producten van zichzelf en van anderen. Ze leren rondom het presenteren van producten van kunstenaars, designers theatermakers,
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.
Ze beoordelen en evalueren hun presentatie.

In verhaal
De leerlingen presenteren hun ontwerp op een
manier die bij hen past.
Ze kunnen over hun ontwerp vertellen. Ze verklaren
hun hypothese. Ze kunnen vertellen over de ontwerpen van zichzelf en wat ze geleerd hebben van
kunstenaars, designers, stedenbouwkundigen en
landschapsarchitecten.
Ze leren hoe ze ontwerpen kunnenvan kunstenaars,
designers, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.
Ze beoordelen en evalueren hun presentatie.

Media
Lichaam: houding, beweging,
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: lied/gezang, verhaal.
Grafische tekens: foto, film, schilderij,
tekening.
In verhaal
De leerlingen vertellen hun verhaal en
wat zij ontdekt en gemaakt hebben aan
hun pappa, mamma, opa, oma, broertjes en zusjes.

Ze vertellen wat ze gezien
hebben bij kunstenaars en
theatermakers. Ze vertellen over
hun ervaringen.

Media
Lichaam: houding, beweging, performance.
Voorwerp: sculptuur, architectuur.
Taal: verhaal, presentatie.
Grafische tekens: foto, schilderij, tekening.
In verhaal
De leerlingen presenteren hun product op een
manier die bij hen past.
Ze vertellen over hun ideeën ontwerp en product. Ze kunnen vertellen over de producten van
zichzelf en van anderen. Ze ontdekken hoe
kunstenaars, designers, theatermakers en (landschaps)architecten hun werk presenteren.
Ze reflecteren op hun presentatie.

Dit leerplan kunstzinnige oriëntatie is ontwikkeld door Marjanne Alderliesten (KCR) voor basisschool ‘t Prisma in het kader van het onderzoek ‘Culturele instellingen en doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs: Leerplan in ontwikkeling’
van Fianne Konings.

