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Niet interpreteren | Ik durf ook | Eigenheid | Ruimte bieden | !Expect more!

BEELDVERHAAL

STAP 1 - ORIËNTEREN

•Wat zie je? 
•Waar denk je dat het verhaal over gaat? 
•Is er iemand die er een heel ander verhaal in ziet? 

Laat vervolgens de makers aan het woord en vraag naar hun 
werkproces: 
•Welk verhaal hebben jullie uitgebeeld? 
•Hoe vonden jullie het werken aan het storyboard?
•Hoe ging het omzetten van het storyboard naar foto’s?
•Wat ging jullie gemakkelijk af? Wat was lastiger?
•Hoe ben je daarmee omgegaan?

Groep: 3 en 4

Opdracht: Kijk terug wat er gemaakt is. Maak 
een beeldverhaal met acteurs. 

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling weet wat een beeldverhaal is.
•De leerling ontdekt hoe je met een storyboard 
een verhaallijn kan uitwerken.
•De leerling ervaart/leert hoe je met foto’s een 
verhaal kunt vertellen.

Voorbereiding: Zet de gemaakte beeldverhalen 
klaar op het digibord. Leg de fotocamera’s voor 
een tweede beeldverhaal opgeladen klaar.

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: papier en kleurpotloden.
Gereedschap: fotocamera’s.
Overig: pdf werkblad storyboard.

Opmerkingen: Zorg eventueel voor 
verkleedkleren en andere props voor het tweede 
beeldverhaal. 

Haal terug wat er de vorige les gedaan en gemaakt is. Hoe 
kijken de leerlingen erop terug?

Deze laatste les begint met het tonen van de beeldverhalen 
op het digibord. Vraag bij elk beeldverhaal of het groepje 
dat het gemaakt heeft stil wil zijn. Vraag of een van de 
andere leerlingen uit de klas wil vertellen wat zij denken dat 
er in het beeldverhaal gebeurt. (eerst in stilte snel van begin 
naar eind, daarna de afbeeldingen langzaam doorlopen) 



STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
nvt

Opnieuw aan de slag.

De leerlingen mogen in dezelfde groepjes nog een keer een 
beeldverhaal maken maar ipv met speelgoed op een tafel 
mogen ze deze keer zelf voor de camera! 

Kies of je ze eerst weer vanuit een storyboard wilt laten werken 
of ze meteen laat experimenteren voor de camera. 

Alternatief: Je kan deze les ook gebruiken om de foto’s digitaal 
te verwerken. Voor het verwerken en presentatieklaar maken 
van de beeldverhalen kun je www.canva.nl gebruiken of de app 
PicCollage. Als de foto’s in Canva gecombineerd worden tot een 
poster kunnen ze gedownload en geprint worden voor aan de 
muur.

•Verdeel en rouleer de rollen 
binnen de groepjes: fotograaf, 
regisseur, acteur, assistent, bijv. 
•Let weer op kijkrichtingen.
•Kunnen houdingen/emoties 
uitvergroot worden?
•Je kunt ook met de hele klas samen 
een groot beeldverhaal maken. 



*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

Je kan ook een dag door (wisselende) leerlingen vast laten leggen 
en beeldverhaal/ posters laten ontwerpen van een dag op school. 
Aanvullend kan je leerlingen vragen om een beeldverhaal te maken 
over hun leven thuis en daarover in gesprek gaan.

Afhankelijk van welke opdracht er gedaan is.

Wat werkt voor jou fijner, met of zonder script?
Hoe was het om nu met acteurs te werken? 

Hoe is het bewerken van de foto’s gegaan?
Wat vond je moeilijk? Hoe heb je dat opgelost?

•Literatuur: schrijf een verhaal bij je beeldverhaal.
•Theater: tableux vivant


