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OMGEKEERDE SCHOOLDAG

STAP 1 - ORIËNTEREN

gedicht? Zijn ze zelf wel eens stout? 
3. Vandaag wordt er een timelapse verzonnen en gemaakt waarin 

een schooldag wordt nagespeeld waarin alles gebeurt wat 
normaal niet mag.

Groep: 3 en 4

Opdracht: Maak klassikaal een timelapse van 
een ‘omgekeerde schooldag’. 

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling ervaart het maken van een timelapse
•De leerling fantaseert bij een gedicht
•De leerling speelt een rol

Voorbereiding: Zorg voor een opgeladen 
telefoon. 

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: nvt
Gereedschap: telefoonklem, eigen telefoon

Opmerkingen:  nvt

Vragen bij afbeeldingen  / verhaal / film 

1. Terugblik: vorige keer is er voor het eerst een timelapse 
gemaakt. Kan iemand nog uitleggen hoe een timelapse 
gemaakt wordt? Vandaag wordt er ook een timelapse 
gemaakt, maar wordt er eerst een plan gemaakt. De 
timelapse wordt geregiseerd. Wat doe je als regisseur?

2. Ken je het gedicht ‘Ik ben lekker stout’ van Annie M.G. 
Schmidt? Lees het gedicht voor. Wat vinden ze van dit 



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Brainstorm klassikaal over wat er op een schooldag kan 
gebeuren als je alles omdraait. 

Bedenk hierbij zelf hoever je de leerlingen wilt laten gaan. 

Maak een woordweb en destilleer hier een script uit. Welke 
ideeën gaan jullie filmen in welke volgorde?

Spreek af hoe jullie een schooldag na gaan spelen waarin je 
alles doet wat niet mag. Denk aan binnenkomen, grote gebaren, 
tong uitsteken, op tafel zitten, op stoelen staan etc. Maak 
bewegingen groot en hou ze lang genoeg vast, vanwege de 
interval van de foto’s. 

Geluid wordt niet opgenomen dus iemand kan instructies roepen 
(en schreeuwen is niet nodig). 

Start de timelapse en speel de verschillende scenes uit de 
omgekeerde schooldag na. 

Stop de opname en bekijk hem, eventueel later op de dag, op 
het digibord.

•Omdenken kan helpen om veel 
verschillende dingen te verzinnen. 
Wat als we de hele schooldag 
omkeren?
•Brainstormen jullie klassikaal of 
laat je groepjes hun beste ideeën 
pitchen?
•Wil of mag er iemand niet gefilmd 
worden: laat deze leerlingen filmen 
en als regisseur de aanwijzingen 
roepen. 



*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

Op Schooltv is een muzikale voorstelling van het gedicht te zien 
eventueel: https://schooltv.nl/video/ik-ben-lekker-stout-een-liedje-
van-annie-mg-schmidt 

Verzin drie regels (voor school of land) waar de wereld mooier of 
aardiger van wordt. 

Hoe was dit om te doen?
Wat kan er nog beter? 
Wat voor films kunnen we zo nog meer maken?
Ben je anders over de regels gaan denken?

•Regels, afspraken: waarom zijn die er?
•Poëzie: kunnen we een verhaal schrijven over 
de omgekeerde dag?
•Theater: wat kunnen we nog meer naspelen?
•Politiek: wie beslist de regels van het land?


