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STAP 1 - ONLINE STAP 1 - OFFLINE

OVERIG - ONLINE
Online kijk je samen met de leerlingen en zie je 
aanwijzingen van wat je in elke stap kan doen. 

Soms heeft een stap een extra video, tips of 
andere toevoegingen. Deze volg je samen met de 
leerlingen.

Elke les sluit af met verdieping, voor de snellere 
leerlingen. 

Afsluitend kan je in elke les doorklikken naar de 
volgende les. 

OVERIG - OFFLINE
In de lesbrief vind je de volgende extra info:

Stappen: Tips voor het begeleiden van de 
leerlingen en achtergrond informatie.

Triggers: Wat te doen als leerlingen vastlopen?

Verdieping: Wat kan je de leerling die eerder 
klaar is laten doen?

Vakoverstijgend: Enkele ideeën over hoe je deze 
les verbinden aan andere vakken kan verbinden.

Nog steeds geldt bij alle PIONIER! lessen: 
De lessen zijn flexibel, pas de opdracht of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment. 

Voor het behouden van de leerlijn zijn de leerdoelen wel belangrijk. 
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Er zijn drie vragen die je altijd bij kunst bekijken 
kan stellen, deze benoemen we dan ook in elke 
lesbrief. 

De genummerde lijst bij stap 1 hoort bij de 
afbeeldingen in de online gallerij. Deze vragen 
kan je als extra verdieping of input meenemen bij 
het bekijken van de afbeeldingen. 

Online 
Elke lespagina online bevat een download 
knop in de header. Klik hierop voor de lesbrief, 
werkbladen, etc. 

In het witte vlak: de opdracht en benodigdheden.

Daarna de stappen. Door op Volgende stap te 
klikken, opent de volgende stap op de pagina.

Offline
De lesbrief is enkel voor de leerkracht. Rechtsboven 
vind je de lescode als referentie. De lesbrief start 
met grijze vakken waarin je alle info kan vinden 
die je moet weten voordat je kan beginnen: 

Groep   Voorbereiding
Opdracht  Benodigdheden 
Leerdoelen  Opmerkingen 

Opgesomt vind je leervragen, deze komen 
overeen met de leerdoelen die je in de lesbrief ook 
tegenkomt. Deze hoeven niet direct beantwoord te 
worden, maar geven een leerling wel een beeld 
van wat ze gaan leren deze les. 

Als er afbeeldingen zijn of andere inspiratie, dan 
staat er een knop met daarop Klik en kijk. 


