Kerndoel 16 – Communicatiemiddelen
Omschrijving leerlijn
De leerling begrijpt het belang van moderne technologie, communicatiemiddelen en mondiale
ontwikkelingen voor de vormgeving van de huidige samenleving.

Leerdoel van de opdracht
Het kind kent de veranderingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van media en
communicatiemiddelen.

Maak een krant/radio-uitzending
Er is een heel groot verschil met de communicatiemiddelen van vroeger en nu. Denk aan facebook,
whatsapp, instagram, maar ook de manier van het nieuws verspreiden gaat nu vele malen sneller.
Alles kan online geplaatst worden en is met een druk op de knop te zien voor de hele wereld.
Bij deze opdracht gaan leerlingen zelf een krant of radio-uitzending maken uit een jaar voor 1980
waar een bepaalde gebeurtenis is geweest. Ze moeten dit zelf opzoeken op internet.
Degene die voor een krant kiezen kunnen daar plaatjes van verschillende media en
communicatiemiddelen bij gebruiken. De plaatjes kunnen ze zelf opzoeken op de computer en
uitprinten. Mocht er geen computer aanwezig zijn, kan er getekend worden of eventueel uit
tijdschriften worden geknipt.
De kinderen gaan in groepjes van ongeveer 4 kinderen de opdracht maken.
Wanneer de kinderen dit hebben gedaan, ga je als docent in gesprek met de kinderen en bespreek je
wat de voor- en nadelen zijn van de nieuwe communicatiemiddelen. Schrijf alle voor- en nadelen op
het bord zodat de kinderen mee kunnen kijken. Ga in gesprek over de volgende onderwerpen:
-

Afspraak maken voor een playdate (vroeger en
nu)

-

De playdate zelf (vroeger en nu)

-

Hoe ziet je middag na school eruit?

-

Hoe nodig je kinderen uit voor je verjaardag?

-

Hoe hoorde je vroeger een nieuwsbericht en hoe
hoor je het nu?

-

Hoe maakte je vroeger een spreekbeurt en hoe
doe je dat nu?
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Benodigdheden
-

Gekleurd en/of wit papier

-

Schaar

-

Lijm

-

Kleurtjes

-

Videocamera’s of telefoons

Combinatie met andere vakken
Werken leerlingen aan de krant? Dan ben je bezig met handvaardigheid. Werken ze aan een radiouitzending? Dan ben je bezig met het creatieve vak drama.

Vaardigheden
Tijdens de opdrachten werken kinderen aan bepaalde vaardigheden. Hieronder een overzicht waar
de kinderen aan werken tijdens deze opdracht.
Sociale- emotionele ontwikkeling

Leerlingen werken in groepjes

Denkontwikkeling
Taalontwikkeling
Spelontwikkeling

Als je voor de radio-uitzending kiest moet je je inleven in
een radio-dj

Creatieve ontwikkeling

Het creatief overbrengen van de veranderingen op het
gebied van media en communicatiemiddelen

Stappenplan:
1.
2.
3.
4.

Vertel wat je gaat doen met de kinderen.
Verdeel de kinderen in groepjes van 4.
Laat de groepjes een opdracht kiezen: krant of radio-uitzending.
Vertel vervolgens dat ze onderzoek moeten doen om zo te achterhalen welk nieuws zij zullen
gaan brengen. Hier een aantal websites waar ze op kunnen kijken voor nieuws uit de jaren
50, 60 en 70:
a. https://t70s.wordpress.com/belangrijk-nieuws-jaren-70/
b. https://t60s.wordpress.com/belangrijk-nieuws-jaren-60/
c. https://jahren50.wordpress.com/belangrijk-nieuws-jaren-50/
5. Daarna kunnen ze aan de slag.
6. Als iedereen klaar is dan kunnen de groepjes het presenteren.
7. Vervolgens ga je in gesprek over de onderwerpen die beschreven staan in de opdrachtuitleg
(zie boven).
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