
MED-12-3Proces voorop | Inspireer de leerlingen | Open vragen
Niet interpreteren | Ik durf ook | Eigenheid | Ruimte bieden | !Expect more!

WEERBERICHT

STAP 1 - ORIËNTEREN

5. Wat voor weer denk je dat het is?
6. Wat zie je hier? The Great Wave van Katsushika Hokusai. Met wat 

voor weer zijn er hoge golven?
7. Wat voor weer wil deze kunstenaar laten zien? J.M.W. Turner
8. Hoe zie je hier wat voor weer het is? Willem van de Velde II
9. Wind hoort ook bij het weer. Heb je wel eens tegenwind? Hoe kun 

je wind laten zien? 
10. Hoe kan je met spullen het weer laten zien? Dat gaan we vandaag 

oefenen. 

Groep: 1 en 2

Opdracht: Maak een weerbericht timelapse met 
restmateriaal.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling ervaart en fantaseert bij 
aangeboden beelden
•De leerling maakt een ordening in materiaal
•De leerling leert plaatjes vertalen naar een 
collage van dingen
•De leerling kan m.b.v. de leerkracht een 
timelapse maken

Voorbereiding: Maak een opstelling van twee 
tafels, een tafel met materiaal en een tafel met de 
blauwe theedoek erover en de klem + telefoon 
geïnstalleerd naast elkaar. 

Benodigdheden: 
Gereedschap: telefoonklem, (eigen) smartphone, 
blauwe theedoek, restmateriaal in blauw- wit- grijs- 
en geeltinten.

Opmerkingen: Tip: maak de telefoonklem vast 
aan een stoel naast de tafel – als kinderen dan 
tegen de tafel stoten trilt het minder.

Vragen bij afbeeldingen  / verhaal / film 

1. Lees het gedichtje van Jan ‘t Lam voor. In wat voor bui 
zijn jullie vandaag?

2. Wie kijkt er wel eens mee naar het weerbericht?
3. Wat voor weer zal het hier worden? Waar zie je dat 

aan?
4. Hoe kan een kunstenaar het weer laten zien? Deze en 

het volgende beeld zijn van Vincent van Gogh. 



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Bekijk welke materialen er zijn. Moet er misschien nog meer 
verzameld worden?

Zie je om je heen nog iets dat je wil en mag gebruiken?

Ter inspiratie kun je de film van Mike Olbinski kijken. De film 
duurt 7 min, je kunt er stukjes uit laten zien. 

In de kleine kring maken leerlingen een timelapse met 
veranderend weer. Leerlingen kunnen alleen werken of met twee 
a drie samen. 

De timelapse wordt gemaakt door materialen neer te leggen 
en er mee te schuiven om veranderingen te laten zien. Als 
ondergrond kan een blauwe theedoek gebruikt worden. 

Start de opname en laat de leerlingen tussen de vijf en tien 
minuten door schuiven. Stel het eindresultaat in op 30 sec.

•Als je van de zijkant blaast alsof je 
de wind bent, wat gebeurt er dan?
•Zie je in de klas iets wat je ook kan 
gebruiken? 
•Je kunt ook met een leeg beeld 
beginnen en dat langzaam vullen. 
•In combinatie met het prentenboek 
Kleine Wolk van Bard Bothe kan 
deze les ook aanleiding zijn om 
de waterkringloop uit te leggen en 
onderzoeken.



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

• https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-weervrouw/   
Laat zien wat er nodig is om het weerbericht voor te bereiden.

• https://www.youtube.com/watch?v=XjhUd04cIXA is een timelapse 
van 1,5 minuut met inkomende wolken (op de zoekterm ‘changing 
weather timelapse’ is veel te vinden als je meer wil bekijken)

• http://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen-en-
verwachtingen/weerkaarten  Bekijk hier eventueel een weerkaart.

• https://www.youtube.com/watch?v=WZcnenJQNr8   
Het filmpje ‘Father and daughter’ van Michael Dudok de Wit 

Wat valt je op? 
In welk filmpje lijkt het warm/koud/storm? 
Waaraan zie je dat? 
Hoe was het om te maken?

•Seizoenen: kun je in een filmpje winter, lente, 
zomer en herft laten zien?
•Weer
•Natuurverschijnselen


