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Inleiding	  
	  
De	  rede	  waarom	  ik	  gekozen	  heb	  voor	  het	  Willem	  van	  Oranje	  Collge	  in	  Waalwijk	  is	  omdat	  ik	  
geode	  verhalen	  heb	  gehoord	  van	  familie,	  bekende	  en	  kennisen.	  Mijn	  broertje	  en	  zusje	  zitten	  
tevens	  ook	  op	  deze	  school.	  Het	  is	  een	  vrij	  nette	  nieuwe	  Christelijke	  middelbare	  school.	  
Tevens	  was	  het	  voor	  mij	  handig	  met	  reizen	  omdat	  mijn	  moeder	  in	  Waalwijk	  woont.	  Na	  het	  
eerste	  gesprek	  met	  mijn	  stagebegeleider	  Erik	  van	  de	  Bospoort	  werd	  mij	  duidelijk	  dat	  ik	  hier	  
wel	  stage	  wilde	  lopen.	  Ik	  voelde	  een	  goede	  sfeer	  daar	  op	  school.	  
	  
leervragen	  
Met	  deze	  stage	  wil	  ik	  bereiken	  dat	  ik	  zelfverzekerd	  voor	  de	  klas	  kan	  staan	  en	  de	  stof	  goed	  
kan	  overbrengen	  op	  de	  leerlingen.	  Daarvoor	  zal	  ik	  goed	  moeten	  letten	  op	  het	  gebruik	  van	  
mijn	  stemvolume.	  Ik	  wil	  de	  balans	  kunnen	  vinden	  tussen	  aardig	  -‐en	  streng	  lesgeven.	  Een	  
ander	  doel	  van	  deze	  stage	  is	  dat	  ik	  zelf	  een	  les	  goed	  kan	  voorbereiden	  en	  deze	  vervolgens	  
kan	  geven.	  Ik	  wil	  me	  goed	  kunnen	  mengen	  met	  de	  andere	  docenten	  en	  over	  verschillende	  
onderwerpen	  over	  het	  onderwijs	  kunnen	  meepraten.	  Ik	  wil	  mijn	  teken	  –en	  
schildervaardigheid	  en	  kennis	  van	  kunst	  goed	  kunnen	  overbrengen	  naar	  de	  leerlingen.	  Ik	  wil	  
ervoor	  zorgen	  dat	  de	  leerlingen	  goed	  met	  elkaar	  kunnen	  samenwerken	  en	  ik	  wil	  dus	  goed	  
overzicht	  kunnen	  houden	  wat	  er	  zich	  in	  de	  klas	  afspeelt.	  Mijn	  laatste	  doelstelling	  is	  dat	  ik	  
met	  een	  blij	  en	  tevreden	  gevoel	  mijn	  eerste	  stage	  verlaat	  en	  dat	  ik	  stiekem	  liever	  had	  willen	  
blijven.	  
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Beschrijving	  van	  de	  stageschool	  
	  
Het	  Willem	  van	  Oranje	  College	  is	  een	  protestants-‐christelijk	  scholengemeenschap	  voor	  
vmbo,	  havo,	  atheneum	  en	  gymnasium.	  Ze	  willen	  een	  onderwijs	  geven	  waarbij	  de	  
pedagogische	  opdracht	  gekenmerkt	  wordt	  door	  waarden	  als:	  
	  
in	  ons	  doen	  en	  laten	  God	  eren	  en	  onze	  naaste;	  
tolerantie,	  gekoppeld	  aan	  respect	  voor	  anderen;	  
verantwoordelijkheid	  voor	  onze	  naaste	  en	  omgeving;	  
bouwen	  aan	  een	  rechtvaardige	  samenleving.	  
	  
“Vanuit	  deze	  normen	  en	  waarden	  begeleiden	  we	  leerlingen	  op	  hun	  weg	  naar	  volwassenheid.	  
De	  school	  is	  daarbij	  een	  proeftuin	  waar	  geleerd	  wordt	  verantwoorde	  keuzes	  te	  maken.	  We	  
vragen	  van	  ouders	  en	  leerlingen	  respect	  voor	  onze	  grondslag	  en	  pedagogische	  opdracht”.	  
Aldus	  L.	  Van	  Duijn,	  centraal	  directeur.	  	  
	  
De	  vestiging	  Waalwijk	  is	  gebouwd	  in	  augustus	  2006.	  Het	  is	  een	  regioschool	  die	  leerlingen	  
heeft	  van	  verschillende	  streken.	  Het	  gebouw	  kenmerkt	  zich	  door	  kleur,	  transparantie	  en	  
overzicht.	  De	  transparantie	  is	  een	  kenmerk	  van	  de	  visie.	  In	  het	  gebouw	  is	  veel	  glas	  aanwezig	  
en	  in	  combinatie	  met	  veel	  frisse	  kleuren	  zorgt	  dit	  voor	  een	  ruimtelijk	  en	  rustgevend	  gevoel	  
voor	  zowel	  de	  leraren	  als	  de	  leerlingen.	  De	  school	  heeft	  een	  populatie	  van	  1400	  leerlingen	  
die	  ieder	  les	  krijgen	  op	  hun	  eigen	  afdeling.	  Tevens	  zijn	  er	  verschillende	  ruimte	  waar	  de	  
leerlingen	  elkaar	  zullen	  tegenkomen.	  Zo	  is	  er	  een	  multifunctionele	  aula	  en	  bevindt	  zich	  op	  de	  
eerste	  verdieping	  de	  mediatheek.	  Op	  de	  2e	  verdieping	  waar	  veel	  kunstvakken	  gegeven	  
worden	  is	  er	  een	  kunstplein	  en	  op	  de	  derde	  verdieping	  een	  Beta-‐lab.	  Op	  alle	  verdiepingen	  is	  
voor	  de	  leerlingen	  een	  open	  leercentrum	  met	  computers.	  	  Naast	  de	  school	  bevindt	  zich	  een	  
nieuwe	  zeer	  modern	  ingerichte	  sporthal.	  De	  buitensport	  vindt	  plaats	  op	  de	  sportvelden,die	  
ook	  direct	  naast	  de	  school	  liggen.	  Het	  Willem	  van	  Oranje	  College	  heeft	  verschillende	  
afdelingen,	  namelijk;	  vmbo-‐tl,	  havo,	  atheneum	  en	  gymnasium.	  Er	  worden	  verschillende	  
kunstvakken	  gegeven	  zoals	  kunst-‐beeldende	  vorming	  waaronder	  teken	  –en	  handvaardigheid	  
valt.	  Ook	  CKV	  behoort	  tot	  de	  kunstvakken.	  	  
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Onderzoek	  schoolomgeving	  
	  
De	  school	  staat	  in	  een	  nette	  omgeving	  en	  is	  omringd	  door	  nieuwbouwhuizen,	  voetbalvelden	  
en	  is	  gelegen	  5	  minuten	  van	  de	  snelweg.	  Waalwijk	  heeft	  een	  leuk	  klein	  centrum	  met	  
voldoende	  kunst	  en	  cultuur	  mogelijkheden.	  Het	  heeft	  het	  kunstcentrum	  De	  terp	  en	  Theater	  
De	  Leest.	  Ook	  heeft	  Waalwijk	  het	  Nederlands	  leder	  en	  schoenen	  museum.	  Waalwijk	  heeft	  
ook	  een	  aantal	  mooie	  kerken,	  waaronder	  de	  in	  expressionistische	  stijl,	  katholieke	  kerk	  
gebouwd	  in	  1924-‐1925,	  ontworpen	  door	  H.W.	  Valk.	  Het	  kunstcentrum	  in	  Waalwijk	  geeft	  je	  
de	  mogelijkheid	  tot	  veel	  kunstactiviteiten,	  zoals	  muziek,	  dans,	  theater	  en	  beeldende	  vorming	  
voor	  kinderen,	  jongeren	  en	  volwassen.	  Waalwijk	  is	  ook	  bekend	  om	  zijn	  voetbalclub	  RKC	  die	  
onlangs	  weer	  in	  de	  eredivisie	  zitten.	  	  
	  
Kunstcentrum	  Waalwijk	  
Deelnemen	  aan	  muziek-‐,	  beeldende-‐,	  dans-‐,	  en	  theateractiviteiten	  maakt	  niet	  alleen	  je	  eigen	  
leven	  rijker	  maar	  opent	  je	  geest	  voor	  wat	  er	  leeft	  bij	  anderen	  en	  zorgt	  dat	  je	  samen	  invulling	  
geeft	  aan	  een	  inspirerend	  leven.	  Lessen	  volgen;	  jezelf	  uitdagen	  een	  stap	  verder	  te	  komen;	  
ontdekken	  wat	  je	  in	  je	  hebt;	  je	  ontplooien;	  iets	  nieuws	  creëren:	  een	  lied,	  een	  dans,	  een	  
beeldhouwwerk,	  een	  theaterstuk	  en	  samenkomen	  met	  mensen	  uit	  alle	  windstreken,	  uit	  de	  
hele	  gemeenschap,	  vanuit	  alle	  culturen	  –	  het	  doet	  er	  toe.	  De	  samenleving	  verhardt	  zich,	  
maar	  wij	  laten	  zien	  dat	  kunst	  betrokken	  maakt	  en	  compassie	  genereert.	  Kunst	  kent	  geen	  
grenzen	  en	  geen	  uitsluiting.	  	  
	  
Kunstencentrum	  Waalwijk	  is	  hét	  centrum	  voor	  de	  kunsten	  in	  de	  gemeente	  Waalwijk.	  Bij	  ons	  
kun	  je	  terecht	  voor	  alles	  wat	  met	  kunst	  te	  maken	  heeft.	  Wij	  verzorgen	  kunsteducatie	  voor	  
Waalwijk,	  Waspik	  en	  Sprang-‐Capelle	  en	  bieden	  een	  verscheidenheid	  aan	  cursussen	  op	  het	  
gebied	  van	  Muziek,	  Beeldend,	  Dans	  en	  Theater.	  Voor	  jong	  en	  oud!	  Naast	  het	  cursusaanbod	  
bedient	  Kunstencentrum	  Waalwijk	  het	  onderwijs,	  ondersteunen	  wij	  amateurverenigingen,	  is	  
er	  een	  aanbod	  voor	  bedrijven	  en	  vinden	  er	  voorstellingen,	  presentaties	  en	  wisselende	  
tentoonstellingen	  plaats.	  Op	  deze	  website	  vind	  je	  ons	  cursusaanbod	  voor	  2010-‐2011.	  	  
	  
Ontdek	  wat	  je	  allemaal	  kunt	  bereiken,	  als	  vrijetijdskunstenaar	  of	  aankomend	  professional	  
(doorstroom	  naar	  het	  kunstvakonderwijs).	  Je	  bent	  meer	  dan	  welkom	  om	  samen	  met	  onze	  
bevlogen	  professionele	  docenten	  op	  onderzoek	  uit	  te	  gaan.	  Zij	  geven	  hun	  plezier,	  ervaring	  en	  
liefde	  voor	  het	  vak	  aan	  jou	  door.	  	  
	  
Tot	  ziens	  in	  het	  Kunstencentrum!	  	  
	  
Mirjam	  van	  Tiel,	  directeur	  
	  
www.kunstcentrumwaalwijk.nl	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   6	  

Logboek	  
	  
Dag	  1	  woensdag	  09-‐02-‐2011	  
klas	  1VH2	  BV	  handvaardigheid	  
8.30	  2	  x	  50	  min.	  
	  
Het	  eerste	  uur	  verliep	  rustig.	  Ik	  mocht	  toekijken	  hoe	  de	  les	  gegeven	  werd	  en	  zonodig	  
assisteren	  bij	  het	  vervangen	  van	  de	  figuurzaagjes.	  Mijn	  stagebegeleider	  Erik	  van	  de	  Bospoort	  
maakt	  alle	  opdrachten	  zelf.	  De	  leerlingen	  waren	  allemaal	  heel	  rustig	  en	  kalm.	  Alleen	  het	  2e	  
uur	  werden	  ze	  wel	  wat	  onrustiger.	  
	  
De	  opdracht	  van	  de	  leerlingen:	  Lolly	  bestaande	  uit	  3	  lagen	  hout	  
Na	  een	  schets	  op	  papier	  gemaakt	  te	  hebben	  van	  een	  zelfverzonnen	  lolly	  moeten	  de	  
leerlingen	  het	  eerst	  uittekenen	  op	  karton.	  Vervolgens	  kunnen	  alle	  stukjes	  karton	  
overgetrokken	  worden	  op	  dun	  triplex	  hout.	  Met	  een	  figuurzaag	  word	  het	  hout	  gezaagd.	  Als	  
alle	  stukken	  uitgezaagd	  zijn	  worden	  ze	  geschuurd,	  geschilderd	  en	  vastgelijmd	  met	  houtlijm.	  
De	  extra	  opdracht	  voor	  de	  snelle	  leerling	  is	  een	  lollyhouder.	  	  
	  
Klas	  1TL1	  
10.10	  1	  x	  50	  min	  
Deze	  klas	  heeft	  dezelfde	  opdracht	  als	  IVH2:	  Een	  lolly	  bestaande	  uit	  3	  lagen	  hout.	  Deze	  
leerlingen	  zijn	  iets	  minder	  gemotiveerd	  dan	  de	  vorige	  klas.	  Maar	  toch	  zitten	  er	  een	  paar	  
harde	  werkers	  in	  deze	  klas.	  Tijdens	  deze	  les	  heb	  ik	  weer	  veel	  figuurzaagjes	  verwisseld	  en	  heb	  
ik	  goed	  opgelet	  hoe	  de	  kinderen	  functioneren	  in	  de	  les.	  
	  
Klas	  2TL1	  
11.30	  2	  x	  50	  min	  
Deze	  klas	  wordt	  ook	  wel	  de	  dramaklas	  genoemd.	  Er	  zitten	  2	  leerlingen	  in	  de	  klas	  die	  niet	  
gemotiveerd	  zijn;	  Quitin	  en	  Erik.	  Ze	  zijn	  constant	  afgeleidt	  en	  vallen	  ook	  andere	  leerlingen	  
lastig.	  
	  
Opdracht:	  thema	  bureau	  
Eerst	  worden	  er	  plaatjes	  gezocht	  van	  dingen	  die	  
ze	  leuk	  vinden	  bijvoorbeeld	  een	  gitaar.	  
Vervolgens	  worden	  3	  schetsen	  gemaakt	  van	  
ideeen	  voor	  een	  bureau.	  Hiervan	  wordt	  er	  1	  
uitgewerkt	  tot	  1	  grote	  schets	  op	  een	  a4	  vel.	  Door	  
middel	  van	  karton	  wordt	  er	  een	  3d-‐schets	  
gemaakt.	  Als	  deze	  goedgekeurd	  is	  word	  het	  
bureau	  in	  hout	  uitgevoerd.	  In	  de	  2e	  klas	  mag	  er	  
wel	  gebruik	  gemaakt	  worden	  van	  de	  elektrische	  
zaag.	  
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Klas	  1HA1	  
13.00	  2	  x	  50	  min	  
	  
De	  lessen	  voor	  Erik	  zaten	  erop	  dus	  mocht	  ik	  rond	  gaan	  kijken	  bij	  een	  andere	  leraar	  of	  lerares.	  
Het	  was	  een	  theorieles	  waarin	  de	  jonge	  lerares	  d.m.v.	  een	  lesbrief	  dingen	  uit	  ging	  leggen.	  Ik	  
vond	  ze	  wel	  een	  beetje	  streng	  overkomen.	  Dit	  is	  waarschijnlijk	  nodig	  voor	  deze	  klas.	  Na	  de	  
uitleg	  volgen	  er	  opdrachten	  die	  klassikaal	  besproken	  worden.	  
	  
Evaluatie	  
	  
Ik	  vond	  het	  een	  eerste	  leuke	  dag	  met	  veel	  nieuwe	  indrukken.	  Ik	  vond	  het	  namelijk	  ook	  erg	  
tegenvallen	  hoeveel	  leerlingen	  er	  gemotiveerd	  zijn	  in	  de	  beeldende	  vakken.	  Als	  ik	  terug	  denk	  
naar	  mijn	  tijd	  had	  ik	  het	  idee	  dat	  bijna	  alle	  leerlingen	  in	  mijn	  klas	  BV	  leuk	  vonden.	  Er	  was	  
hierdoor	  op	  sommige	  momenten	  veel	  ruis	  en	  lawaai.	  Het	  lijkt	  me	  wel	  erg	  lastig	  om	  orde	  te	  
houden	  en	  ze	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen	  en	  houden.	  
	  
Dag	  2	  woensdag	  16-‐02-‐2011	  
	  
klas	  1VH2	  BV	  handvaardigheid	  
8.30	  2	  x	  50	  min.	  
	  
Er	  wordt	  in	  de	  les	  verder	  gegaan	  met	  de	  lolly.	  Ik	  heb	  deze	  les	  weer	  geassisteerd.	  Ik	  heb	  veel	  
rondgelopen	  en	  advies	  gegeven.	  Ze	  waren	  een	  stuk	  onrustiger	  dan	  de	  vorige	  keer.	  Ook	  heb	  
ik	  goede	  gesprekken	  gehad	  met	  Erik	  over	  het	  onderwijs.	  	  
	  
Klas	  1TL1	  
10.10	  1	  x	  50	  min	  
	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  les	  bespreekt	  Erik	  klassikaal	  wat	  er	  moet	  gebeuren,	  waar	  je	  op	  moet	  
letten	  en	  of	  er	  nog	  vragen	  zijn.	  De	  les	  was	  vrij	  onrustig	  en	  er	  is	  er	  ook	  1	  wegegestuurd.	  Dat	  is	  
een	  meisje	  dat	  veel	  problemen	  thuis	  heeft.	  Ze	  gaat	  ook	  met	  de	  verkeerde	  vrienden	  om.	  Toch	  
zie	  je	  wel	  dat	  het	  een	  hele	  lieve	  meid	  is,	  maar	  dat	  ze	  in	  de	  verkeerde	  omgeving	  zit.	  Dat	  is	  
best	  sneu	  om	  te	  zien,	  want	  je	  kunt	  zo’n	  persoon	  lastig	  helpen.	  
	  
Klas	  2TL1	  
11.30	  2	  x	  50	  min	  
Deze	  les	  verloopt	  soepel	  en	  is	  een	  stuk	  rustiger	  omdat	  Quint	  en	  Erik	  op	  de	  gang	  verder	  
moeten	  werken.	  Hierdoor	  worden	  de	  andere	  leerlingen	  niet	  meer	  afgeleid	  en	  werken	  Quint	  
en	  Erik	  deze	  keer	  ook	  goed	  door.	  
	  
Klas	  1HA1	  
13.00	  2	  x	  50	  min	  
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Dag	  3	  woensdag	  23-‐02-‐2011	  
	  
Klas	  IVH2	  
BV	  handvaardigheid	  
Docent:	  E.v.d.	  Bospoort	  
8.30	  2	  x	  50	  min.	  
	  
Vervolg	  van	  de	  lollyopdracht.	  Ik	  ben	  deze	  les	  meer	  door	  de	  klas	  heen	  gaan	  lopen	  om	  te	  
assisteren.	  Ook	  was	  ik	  de	  figuurzaagjes	  vervangerster.	  Het	  is	  leuk	  om	  te	  zien	  dat	  de	  
leerlingen	  al	  uit	  zichzelf	  naar	  mij	  toekomen	  en	  niet	  naar	  Erik.	  Het	  geeft	  een	  goed	  gevoel	  om	  
de	  leerlingen	  te	  helpen.	  	  
	  
Klas	  1TL1	  
BV	  handvaardigheid	  
Docent:	  E.v.d.	  Bospoort	  
10.10	  1	  x	  50	  min	  
	  
Aan	  het	  begin	  van	  de	  les	  wordt	  er	  puntsgewijs	  uitgelegd	  en	  gevraagd	  aan	  de	  leerlingen	  wat	  
de	  bedoeling	  is	  van	  deze	  les.	  Dus	  wat	  de	  opdracht	  ook	  alweer	  in	  houdt,	  waar	  je	  op	  moet	  
letten	  etc.	  Deze	  les	  heb	  ik	  ook	  wat	  meer	  rondgelopen	  in	  de	  klas.	  Al	  heb	  ik	  bij	  deze	  klas	  
minder	  contact	  met	  de	  leerlingen.	  Ze	  zijn	  toch	  meer	  opzichzelf	  en	  hebben	  af	  en	  toe	  wel	  
meer	  aandacht	  nodig	  om	  de	  motivatie	  te	  stimuleren.	  
	  
Klas	  havo	  5	  
Kunst	  
Docent:	  Wilco	  Timmermans	  
11.30	  1	  x	  50	  min	  
	  
Om	  zoveel	  mogelijk	  van	  verschillende	  docenten	  te	  leren	  heb	  ik	  geobserveerd	  bij	  een	  havo	  5	  
klas.	  De	  les	  ging	  over	  de	  jaren	  50,	  de	  hippietijd.	  Er	  werden	  fragmenten	  getoond	  van	  de	  film	  
Hair.	  Deze	  les	  is	  een	  stuk	  serieuzer	  dan	  de	  1e	  jaars.	  De	  docent	  is	  een	  oudere	  man	  en	  heeft	  
daarom	  een	  strengere	  uitstraling.	  Hij	  legt	  duidelijk	  uit,	  maar	  de	  antwoorden	  die	  de	  leerling	  
geeft	  moeten	  heel	  specifiek	  zijn.	  Hij	  vind	  niet	  alles	  zomaar	  goed	  en	  neemt	  geen	  genoegen	  
met	  mooi	  of	  leuk.	  Hij	  wil	  dat	  je	  goede	  argumenten	  geeft.	  
	  
Klas	  IVH2	  
Muziek	  
Docent:	  Moroo	  
12.10	  1x	  50	  min	  
	  
Bij	  muziek	  werken	  ze	  vanuit	  een	  theorieboek.	  Ze	  bespreekt	  verschillende	  termen.Vervolgens	  
laat	  ze	  2	  fragmenten	  horen	  van	  het	  nummer	  Hero	  van	  nrique	  Iglesias.	  Ze	  heft	  een	  geode	  
luide	  stem	  en	  stelt	  veel	  vragen	  zodat	  de	  leerlingenactief	  meedoen	  met	  de	  les.	  Dit	  word	  took	  
versterkt	  door	  het	  klassikaal	  bespreken.	  
	  
Als	  iemand	  er	  doorheen	  praat	  wordt	  de	  naam	  op	  t	  bord	  geschreven.	  Dit	  keer	  was	  het	  Femke.	  
De	  opdracht	  die	  beproken	  wordt	  in	  de	  les	  wordt	  gelijk	  genoteerd	  in	  het	  werkboek.	  De	  
leerlingen	  zijn	  bij	  deze	  les	  een	  stukje	  rustiger,	  vooral	  Bente.	  	  Ze	  hebben	  allen	  een	  andere	  
plek	  .	  Later	  praten	  ze	  toch	  wel	  veel.	  Als	  laatste	  opdracht	  moesten	  alle	  leerlingen	  gaan	  staan	  
en	  gaan	  ze	  met	  z’n	  allen	  het	  lied	  van	  Herman	  van	  Veen	  zingen;	  opzij	  opzij	  opzij.	  Hierdoor	  
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werden	  ze	  enthousiast	  en	  zijn	  ze	  gelijk	  een	  stuk	  drukker.	  De	  groep	  werd	  in	  2en	  gedeeld	  
waardoor	  ze	  door	  elkaar	  moesten	  zingen.	  Iedereen	  deed	  goed	  mee	  en	  het	  klonk	  ook	  echt	  
leuk.	  Het	  is	  super	  mooi	  om	  die	  blij	  gezichtjes	  te	  zien.	  
	  
Week	  9	  vakantie	  Rotterdam	  
Week	  10	  vakantie	  Waalwijk	  
	  
Dag	  4	  woensdag	  16-‐03-‐2011	  
	  
Klas	  1VH2	  	  
BV	  handvaardigheid	  
8.30	  2	  x	  50	  min.	  
	  
Mijn	  1e	  les:	  stilleven	  3	  luik	  
	  
Ik	  heb	  in	  de	  vakantie	  2	  opdrachten	  bedacht	  waarvan	  ik	  er	  1	  heb	  uitgekozen	  om	  deze	  aan	  
1VH2	  te	  geven.	  Ik	  heb	  vantevoren	  met	  Erik	  overlegd	  welke	  les	  het	  beste	  zou	  zijn	  en	  waar	  ik	  
op	  moet	  letten	  bij	  het	  maken	  van	  een	  opdracht	  en	  de	  lesvoorbereiding.	  Ik	  moest	  vooral	  het	  
leerdoel	  in	  de	  gaten	  houden	  en	  de	  punten	  voor	  mezelf	  noteren	  waarop	  ik	  zou	  beoordelen.	  
Voor	  deze	  les	  heb	  ik	  ook	  een	  lesbrief	  gemaakt	  voor	  de	  leerlingen	  zodat	  het	  duidelijker	  voor	  
ze	  wordt	  wat	  de	  bedoeling	  van	  de	  opdracht	  is	  en	  wat	  een	  stilleven	  betekent.	  Ik	  vond	  het	  
heel	  lasting	  om	  het	  begin	  te	  openen,	  om	  ze	  stil	  te	  krijgen.	  Dit	  kwam	  mede	  doordat	  ze	  net	  op	  
de	  klassefoto	  moesten	  en	  daarvan	  luidruchtig	  terugkwamen.	  Mijn	  leerdoel	  was	  om	  
leerlingen	  zonder	  geschreeuw	  stil	  te	  krijgen.	  Erik	  hielp	  mij	  hiermee	  door	  even	  een	  kreet	  te	  
geven	  dat	  ze	  stil	  moesten	  zijn.	  Ik	  had	  voordat	  ze	  binnen	  kwamen	  al	  objecten	  op	  de	  tafel	  
neergelegd.	  Ik	  had	  om	  de	  opdracht	  te	  verduidelijken	  de	  opdracht	  zelf	  thuisgemaakt.	  De	  
leerlingen	  waren	  allemaal	  onder	  de	  indruk	  hoe	  ik	  dat	  getekend	  had.	  Dit	  motiveerde	  ze	  ook,	  
ze	  wilde	  een	  net	  	  zo’n	  mooie	  tekening	  maken	  alsdat	  ik	  had	  gemaakt.	  Ook	  had	  ik	  tekeningen	  
meegenomen	  die	  ik	  op	  het	  WDKA	  had	  gemaakt	  om	  te	  laten	  zien	  wat	  een	  stilleven	  is.	  De	  
exacte	  opdracht	  voeg	  ik	  bij	  in	  de	  bijlage.	  De	  rest	  van	  de	  les	  verliep	  ok.	  Ik	  kreeg	  als	  tip	  om	  de	  
uitleg	  in	  1	  keer	  te	  geven	  en	  niet	  nog	  eens	  apart	  langs	  groepjes	  te	  gaan	  om	  de	  laatste	  stap	  uit	  
te	  leggen.	  Dus	  eerst	  de	  gehele	  lesbrief	  uitleggen	  en	  ze	  dan	  pas	  aan	  de	  slag	  laten	  gaan.	  Ook	  
moet	  ik	  ervoor	  zorgen	  dat	  ik	  ogen	  in	  mijn	  achterhoofd	  blijf	  houden	  en	  me	  niet	  alleen	  moet	  
concentreren	  op	  1	  groepje.	  Erik	  vond	  dat	  ik	  het	  voor	  de	  eerste	  keer	  goed	  deed,	  maar	  dat	  ik	  
goed	  overzicht	  moest	  houden	  op	  alle	  leerlingen.	  
	  
Klas	  1TL1	  
10.10	  1	  x	  50	  min	  
	  
Deze	  les	  verliep	  heel	  rumoerig.	  De	  neiuwe	  
opdracht	  werd	  ook	  uitgelegd.	  Ze	  moeten	  een	  
tegeltje	  maken	  van	  klei.	  Hiervoor	  moeten	  ze	  eerst	  
3	  plaatjes	  uitzoeken	  en	  er	  daarvan	  1	  uitkiezen	  die	  
ze	  gaan	  vergroten	  d.m.v.	  een	  raster.	  Als	  deze	  
tekening	  goedgekeurd	  is	  moeten	  ze	  hem	  
inkleuren.	  Vervolgens	  wordt	  er	  een	  kopie	  van	  
gemaakt.	  Het	  tegeltje	  wordt	  16	  x	  16	  en	  moet	  
ongeveer	  een	  halve	  tot	  1	  centimeter	  zijn.	  Als	  het	  
tegeltje	  aan	  beide	  kanten	  mooi	  gerold	  is	  wordt	  
het	  kopietje	  op	  het	  klei	  gelegd	  en	  d.m.v.	  een	  puntig	  voorwerp	  overgetrokken.	  Vervolgens	  
word	  er	  met	  stukjes	  klei	  de	  afbeelding	  verhoogd	  zodat	  er	  relief	  ontstaat.	  De	  stukjes	  klei	  
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moeten	  zo	  bevestigd	  worden	  dat	  er	  geen	  lucht	  meer	  tussen	  de	  2	  kleidelen	  zit.	  Anders	  
bestaat	  er	  de	  kans	  dat	  tijdens	  het	  bakken	  die	  opgeplakte	  delen	  ervanaf	  ‘springen’.	  Deze	  les	  
heb	  ik	  veel	  leerlingen	  geholpen	  met	  de	  vragen	  die	  ze	  hadden.	  Een	  vraag	  was	  bv	  of	  de	  schets	  
goed	  genoeg	  was,	  en	  hoe	  ze	  de	  tekening	  konden	  verbeteren	  etc.	  	  
	  
11.30	  
In	  plaats	  van	  observeren	  van	  een	  klas	  ging	  ik	  de	  tekeningen	  van	  1VH2	  nakijken.	  Ik	  heb	  de	  
tekeningen	  eerst	  een	  beetje	  geordend	  en	  vervolgens	  het	  lijstje	  erbij	  gepakt	  met	  de	  punten	  
die	  ze	  kunnen	  halen.	  Deze	  cijferlijst	  voeg	  ik	  toe	  in	  de	  bijlage.	  
	  
Klas	  4	  havo	  	  
Kunst	  
Docent:	  Wilco	  Timmermans	  
13.40	  2	  x	  50	  minuten	  
	  
Tijdens	  deze	  les	  werd	  er	  verder	  gewerkt	  aan	  een	  2-‐puntsperspectief.	  Je	  zag	  dat	  er	  nog	  best	  
wat	  leerlingen	  waren	  die	  er	  moeite	  mee	  hadden,	  zoals	  ook	  mijn	  broertje	  van	  17	  die	  in	  deze	  
les	  zat.	  Ik	  heb	  me	  deze	  les	  afzijdig	  gehouden,	  omdat	  ik	  vooral	  wilde	  zien	  hoe	  Wilco	  lesgeeft	  
en	  orde	  houdt.	  Het	  scheelt	  dat	  deze	  leerlingen	  al	  wat	  serieuzer	  bezig	  zijn	  met	  tekenen.	  Wel	  
viel	  me	  op	  dat	  de	  meiden	  vooral	  heel	  gemeen	  zijn	  tegenover	  de	  leraar.	  Ze	  praten	  erg	  
negatief	  over	  hem	  onder	  elkaar.	  Het	  is	  moeilijk	  voor	  hem	  om	  alle	  vragen	  die	  er	  zijn	  betreft	  
2puntsperspectief	  te	  beantwoorden	  omdat	  er	  teveel	  vragen	  tegelijkertijd	  zijn.	  Na	  de	  les	  liet	  
hij	  mij	  wat	  werk	  van	  hem	  zien	  van	  de	  academie	  waar	  hij	  op	  had	  gezeten.	  Het	  was	  een	  
architectuur	  tekening	  van	  een	  sort	  gotische	  kerk/gebouw.	  Ik	  heb	  het	  er	  met	  hem	  ook	  over	  
gehad	  dat	  er	  nu	  maar	  zo	  weinig	  tijd	  en	  geld	  is	  voor	  kunst	  en	  cultuur	  in	  het	  onderwijs.	  
Vroeger	  werd	  alles	  goed	  uitgelegd	  en	  werd	  er	  de	  tijd	  voor	  genomen.	  Nu	  krijg	  je	  wel	  van	  alles	  
een	  klein	  beetje,	  maar	  beheersen	  doe	  je	  het	  niet.	  	  
	  
Dag	  5	  woensdag	  23-‐03-‐2011	  
	  
Observatieopdracht	  
	  
BV	  
Klas:	  IVH2	  
23-‐03-‐2011	  
klas:	  1TL2	  
10.20	  3e	  en	  4e	  uur	  
Docent:	  Mn.	  E.	  van	  de	  Bospoort	  
	  
Bente	  Soyer	  probeert	  op	  te	  vallen	  en	  vraagt	  veel	  aandacht	  van	  andere	  leerlingen.	  Bo	  is	  heel	  
ijverig	  en	  perfectionistisch.	  Foroehar	  is	  ook	  een	  van	  de	  ‘leidinggevende’,	  maar	  is	  stiekem	  een	  
lieve	  meid.	  Marit,	  Stijn	  en	  Femke	  zijn	  de	  lolbroeken	  van	  de	  klas.	  Tijdens	  de	  les	  zijn	  ze	  heel	  
braaf	  en	  werken	  rustig	  door.	  	  
	  
Er	  wordt	  deze	  les	  verder	  gegaan	  met	  de	  lolly	  opdracht	  en	  er	  wordt	  alvast	  een	  nieuwe	  
opdracht	  uitgelegd:	  
	  
-‐Zoek	  3	  plaatjes	  
-‐	  Kies	  er	  1	  uit	  en	  vergroot	  deze	  door	  middel	  van	  een	  raster.	  
-‐	  Kleur	  de	  vergrote	  versie	  netjes	  in	  en	  verzin	  er	  een	  leuke	  achtergrond	  bij.	  
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Tom	  Bendel	  heeft	  voor	  de	  lolly	  opdracht	  een	  hele	  leuke	  houder	  voor	  zijn	  lolly	  bedacht.	  
Namelijk	  een	  hengel,	  zodat	  zijn	  vis	  daar	  aan	  kan	  hangen.	  
	  
Engels	  
Klas:	  IVH2	  
23-‐03-‐2011	  	  
10.35	  3e	  lesuur	  
Lerares:	  Mv.	  Vos	  
Voorzieningen:	  tafels,	  stoelen,	  wipeboard.	  De	  klas	  is	  verder	  leuk	  aangekleed	  met	  Engelse	  
items,	  zoals	  posters,	  lampen	  en	  vlaggen.	  
	  
De	  leerlingen	  hebben	  van	  tevoren	  al	  gezegd	  tegen	  mij	  dat	  ze	  haar	  niet	  mogen.	  Het	  begin	  van	  
de	  les	  vechten	  ze	  elkaar	  de	  keet	  uit.	  Tafels	  worden	  verschoven	  en	  ze	  zijn	  moeilijk	  stilt	  e	  
krijgen.	  Toch	  worden	  ze	  zonder	  geschreeuw	  stil.	  De	  lerares	  heft	  een	  rustige	  uitstraling.	  	  
Tijdens	  het	  maken	  van	  een	  SO	  schrijft	  de	  Lerares	  het	  huiswerk	  op	  het	  bord.	  Al	  ser	  een	  vinger	  
opgestoken	  wordt	  met	  een	  vraag	  over	  de	  SO,	  loopt	  zee	  r	  rustig	  nartoe.	  Ze	  geeft	  aanwijzingen	  
op	  het	  bord	  zonder	  het	  te	  zeggen.	  
	  
Tom	  van	  Ierland	  en	  Femke	  zitten	  een	  beetje	  te	  gniffelen	  en	  zijn	  niet	  echt	  geconcentreerd	  
bezig.	  Dit	  komt	  misschien	  ook	  doordat	  ze	  hebben	  gezien	  dat	  Faroehar	  tijdens	  de	  SO	  af	  en	  
toe	  in	  haar	  boek	  spiekt	  voor	  geode	  antwoorden	  zonder	  dat	  de	  lerares	  het	  door	  heeft.	  Ik	  
denk	  dat	  ze	  betere	  afspraken	  moet	  maken	  waarneer	  de	  werkboeken	  na	  een	  SO	  gepakt	  
mogen	  worden.	  Ebrem,	  Synthia	  en	  Marit	  zijn	  snel	  klaar	  met	  de	  SO	  en	  gaan	  vervolgens	  braaf	  
huiswerk	  maken.	  
	  
De	  leerlingen	  blijven	  allemaal	  rustig	  aan	  het	  werk.	  Wat	  ik	  goed	  vind	  aan	  de	  lerares	  is	  haar	  
kalmte	  en	  rustige	  uitstraling.	  Ze	  gaat	  niet	  schreeuwen	  om	  ze	  stil	  te	  krijgen.	  Ik	  vind	  wel	  dat	  ze	  
beter	  op	  moet	  letten	  tijdens	  de	  SO.	  De	  relatie	  tussen	  de	  leerlingen	  en	  lerares	  is	  wel	  ok,	  maar	  
ik	  denk	  dat	  de	  leerlingen	  haar	  er	  oudbollig	  oud	  vinden	  zien.	  Ze	  ziet	  er	  ook	  een	  beetje	  streng	  
uit,	  maar	  ze	  lacht	  wel	  af	  en	  toe.	  De	  boodschap	  is	  dat	  als	  je	  gewoon	  rustig	  mee	  doet	  in	  de	  klas	  
er	  niets	  raars	  gebeurt.	  Er	  mag	  tijdens	  het	  huiswerk	  maken	  niet	  gepraat	  worden,	  hierdoor	  
gaan	  de	  kinderen	  juist	  de	  hele	  tijd	  pssst	  roepen	  tegenelkaar.	  De	  lerares	  heeft	  het	  voor	  elkaar	  
gekregen	  dat	  de	  leerlingen	  niet	  meer	  namen	  schreeuwen	  naar	  elkaar.	  Dit	  gebeurt	  in	  deze	  les	  
dan	  ook	  niet,	  terwijl	  dat	  bij	  Erik	  nog	  wel	  af	  en	  toe	  gebeurt.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  les	  worden	  
ze	  allemaal	  heel	  onrustig	  en	  word	  er	  weer	  hard	  gepraat.	  Wat	  ik	  leuk	  vond	  aan	  de	  lerares	  is	  
dat	  ze	  repelsteeltje	  goed	  na	  kan	  doen.	  Dat	  kunnen	  de	  leerlingen	  ook	  erg	  waarderen.	  Ze	  
willen	  dan	  ook	  dat	  ze	  het	  stemmetje	  weer	  na	  doet.	  Dat	  doet	  ze	  ook	  en	  de	  kinderen	  moeten	  
er	  erg	  hard	  om	  lachen.	  
	  
Muziek	  
Klas:	  IVH2	  
23-‐03-‐2011	  	  
5e	  lesuur	  
Lerares:	  Mv.	  Moroo	  
Voorzieningen:	  Piano,	  beamer,	  computer	  en	  een	  tv.	  Naast	  het	  normale	  lokaal	  is	  er	  ook	  een	  
geluidsdichte	  ruimte	  waar	  andere	  instrumenten	  staan.	  
	  
De	  lerares	  spreekt	  netjes	  en	  duidelijk	  en	  heeft	  een	  rustige	  uitstraling.	  De	  leerlingen	  moeten	  
eerst	  hun	  vinger	  opsteken	  en	  dan	  wordt	  ere	  en	  aangewezen.	  De	  leerlingen	  zijn	  deze	  les	  
behoorlijk	  druk.	  Vooral	  Bente	  Soyer.	  Wanneer	  het	  erg	  roemoerig	  wordt	  en	  er	  
meningsverschillen	  zijn	  gaat	  Sil	  daar	  verder	  opin	  en	  komt	  een	  beetje	  over	  als	  een	  betweter.	  
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De	  lerares	  heeft	  een	  regel	  dat	  als	  iemand	  niet	  mee	  doet	  of	  er	  elke	  keer	  doorheen	  praat	  ze	  
die	  naam	  op	  het	  bord	  schrijft.	  Als	  diegene	  daarna	  nog	  een	  keer	  teveel	  praat	  zet	  ze	  een	  
kruisje	  achter	  die	  naam	  en	  moet	  diegene	  het	  7e	  uur	  een	  uur	  nakomen.	  Dit	  werkt	  naar	  mijn	  
idée	  goed,	  want	  je	  waarschuwt	  de	  leerlingen	  voldoende	  en	  ze	  weten	  waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.	  
Deze	  les	  had	  een	  record	  van	  het	  aantal	  namen	  op	  het	  bord,	  namelijk:	  Damyon,	  Tom	  B,	  
Foroehar,	  Bente	  S,	  Femke,	  Stijn	  en	  Eric.	  
	  
De	  les	  begint	  met	  een	  onderzoek	  van	  Lisanne	  Middag.	  Zij	  zit	  op	  het	  NHTV	  in	  Breda	  en	  heeft	  
een	  onderzoek	  over	  sociaal	  media.	  De	  leerlingen	  worden	  gevraagd	  om	  een	  enquete	  in	  te	  
vullen	  en	  te	  kijken	  naar	  een	  clip	  van	  de	  band	  Destine,	  waar	  het	  onderzoek	  voor	  is.	  De	  
leerlingen	  zijn	  erg	  geinteresseerd	  en	  stellen	  veel	  vragen.	  Wel	  zijn	  ze	  wat	  roemoerig	  tijdens	  
en	  na	  de	  enquete.	  	  
	  
De	  les	  word	  vervolgd	  door	  het	  gebruik	  van	  het	  theorieboek.	  De	  lerares	  maakt	  gebruik	  van	  
het	  bord	  en	  bespreekt	  klassikaal	  de	  notenbalk.	  Hierdoor	  doet	  iedereen	  ook	  mee	  en	  zijn	  er	  
veel	  leerlingen	  die	  het	  antwoord	  willen	  geven.	  De	  lerares	  maakt	  veel	  gebruik	  van	  d’r	  mimiek	  
tijdens	  de	  les.	  Ze	  kijkt	  erg	  gefronst	  als	  ze	  het	  gedrag	  van	  een	  leerling	  niet	  leuk	  vind.	  Ze	  
bespreekt	  eerst	  de	  theorie	  van	  de	  noten	  en	  tekens	  van	  de	  notenbalk/bladmuziek,	  daarna	  
luisteren	  ze	  naar	  n	  muziekstuk	  en	  moeten	  ze	  goed	  opletten	  hoe	  deze	  begrippen	  erin	  
voorkomen.	  De	  lerares	  komt	  over	  als	  een	  hele	  aardige	  goede	  lerares.	  Ze	  weet	  waar	  ze	  het	  
over	  heeft	  en	  hoe	  ze	  orde	  moet	  houden.	  
	  
Aardrijkskunde	  
Klas:	  IVH2	  
23-‐03-‐2011	  	  
6e	  lesuur	  
Lerares:	  Mv.	  Bekker	  
Voorzieningen:	  krijtbord,	  tafels,	  stoelen	  en	  landkaarten.	  
	  
Ik	  kom	  deze	  les	  binnen	  in	  	  een	  hele	  drukke	  klas.	  De	  lerares	  verteld	  gelijk	  aan	  het	  begin	  van	  
de	  les	  dat	  ze	  niet	  de	  strenge	  lerares	  wil	  zijn,	  maar	  dat	  ze	  het	  op	  deze	  manier	  wel	  moet	  zijn.	  
De	  leerlingen	  blijven	  maar	  lachen.	  De	  lerares	  legt	  de	  consequenties	  uit.	  Hierdoor	  weten	  de	  
leerlingen	  gelijk	  waar	  ze	  staan	  en	  wat	  ze	  wel	  en	  niet	  kunnen	  doen.	  
	  
Deze	  les	  moeten	  ze	  in	  groepjes	  van	  4	  werken.	  Het	  duurt	  een	  tijdje	  voordat	  iedereen	  aan	  het	  
werk	  kan	  en	  een	  plekje	  heeft	  in	  een	  groepje.	  Om	  het	  stil	  te	  krijgen	  houdt	  ze	  d’r	  vinger	  	  tegen	  
d’r	  mond	  en	  zegt	  ssst.	  De	  opdracht	  in	  het	  kort	  is	  dat	  ze	  met	  z’n	  vieren	  eruit	  moeten	  zien	  te	  
komen	  om	  geld	  voor	  arme	  landen	  eerlijk	  en	  goed	  te	  verdelen	  voor	  verschillende	  
voorzieningen.	  Het	  is	  dus	  een	  opdracht	  waarin	  ze	  veel	  moeten	  nadenken	  over	  voorzieningen	  
die	  het	  belangrijkst	  zijn	  voor	  een	  arm	  land.	  Het	  aanhoren	  van	  elkaars	  mening	  en	  je	  eigen	  
mening	  beargumenteren	  is	  een	  leerzame	  opdracht.	  
	  
Per	  groepje	  gaat	  de	  lerares	  langs	  om	  de	  opdracht	  goed	  uit	  te	  leggen	  en	  hoe	  ze	  verder	  aan	  de	  
slag	  kunnen	  gaan.	  Doordat	  het	  een	  groepsopdracht	  is	  is	  het	  een	  leuke	  les	  om	  naar	  te	  kijken.	  
Ze	  denken	  echt	  serieus	  na	  over	  de	  consequenties	  van	  bepaalde	  beslissingen.	  
	  
Evaluatie	  
	  
1VH2	  is	  een	  leuke	  lieve	  vrij	  rustige	  klas.	  Als	  je	  eenmaal	  weet	  hoe	  ze	  zijn	  weet	  je	  ook	  beter	  
met	  ze	  om	  te	  gaan.	  Bente	  Soyer	  probeert	  op	  te	  vallen	  en	  vraagt	  veel	  aandacht	  van	  andere	  
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leerlingen.	  Bo	  is	  heel	  rustig	  en	  lief.	  Foroehar	  is	  een	  van	  de	  ‘leidinggevende’.	  Marit,	  Stijn	  en	  
Femke	  zijn	  de	  lolbroeken	  van	  de	  klas.	  	  
	  
Week	  13	  projectweek	  WDKA	  
	  
Dag	  6	  Vrijdag	  08-‐04-‐2011	  
Participatieopdracht;	  assisiteren	  
Excursie	  Kruller	  Moller	  museum	  
	  
De	  excursie	  naar	  het	  Kroller	  Muller	  museum	  was	  een	  
leuke	  ervaring.	  Alleen	  al	  in	  de	  bus	  zitten	  met	  de	  
leerlingen	  was	  al	  leuk	  om	  mee	  te	  maken.	  Ze	  waren	  allen	  
vrij	  (gezellig)	  druk.	  Ik	  zat	  naast	  de	  docent	  Biologie	  
achterin	  de	  bus.	  	  Zo	  hadden	  we	  goed	  overzicht	  over	  
vooral	  de	  achterste	  kinderen.	  Voorin	  zaten	  er	  een	  paar	  
ouders	  en	  Erik	  v.d.	  Bospoort.	  Eenmaal	  aangekomen	  
konden	  we	  goed	  onze	  benen	  strekken	  door	  een	  stukje	  te	  
gaan	  fietsen	  over	  de	  veluwe.	  Het	  was	  een	  heerlijke	  dag	  
met	  veel	  zon	  en	  gehoorzame	  kinderen.	  Ik	  hoefde	  ook	  
maar	  weinig	  kinderen	  te	  corrigeren.	  Na	  een	  heel	  stuk	  
omgereden	  te	  zijn	  gingen	  we	  heerlijk	  lunchen	  en	  hadden	  de	  leerlingen	  even	  tijd	  voor	  
zichzelf.	  Na	  de	  lunch	  zijn	  we	  de	  beeldentuin	  in	  gegaan.	  Klas	  1VH2	  wil	  vanaf	  het	  moment	  dat	  
ik	  hier	  stage	  loop	  Erik	  v.d.	  Bospoort	  en	  mij	  koppelen	  aan	  elkaar.	  Dit	  blijft	  elke	  keer	  weer	  een	  
leuk	  onderwerp	  voor.	  Dus	  zo	  ook	  in	  beeldentuin	  werden	  er	  paparazzi	  foto’s	  gemaakt.	  Na	  de	  
leerlingen	  in	  de	  gegaten	  gehouden	  te	  hebben	  gingen	  we	  naar	  het	  museum	  waar	  een	  wat	  
rare	  tentoonstelling	  te	  zien	  was.	  Jan	  Fabre	  zou	  pas	  een	  paar	  dagen	  later	  zijn	  tentoonstelling	  
houden,	  maar	  om	  een	  of	  andere	  reden	  is	  dit	  vervroegt.	  Het	  schokkende	  van	  1	  bepaald	  

werkstuk	  was	  dat	  er	  een	  man	  (levensechte	  
pop)	  met	  open	  broek	  tussen	  grafstenen	  
lag.	  Deze	  ‘man’	  had	  zijn	  geslachtsdeel	  uit	  
zijn	  broek	  en	  spoot	  om	  de	  zoveel	  minuten	  
een	  witachtig	  spul	  omhoog.	  De	  kinderen	  
vonden	  dit	  maar	  al	  te	  interessant	  en	  
bleven	  hier	  dus	  ook	  vrij	  lang	  bij	  staan.	  Het	  
hele	  gebeuren	  gaf	  ook	  veel	  rumoer	  onder	  
de	  leerlingen	  en	  docenten.	  Ik	  heb	  
geprobeerd	  om	  af	  en	  toe	  een	  groepje	  naar	  
de	  schilderijen	  van	  van	  Gogh	  te	  sturen.	  
Waarschijnlijk	  hebben	  de	  leerlingen	  alleen	  
maar	  het	  ‘kunstwerk’	  van	  Jan	  Fabre	  
onthouden	  en	  niet	  de	  andere	  mooie	  
schilderijen	  van	  Mondriaan,	  Charley	  
Toorop	  en	  Van	  Gogh.	  Tijdens	  het	  maken	  
van	  de	  opdrachten	  heb	  ik	  de	  leerlingen	  
ook	  aanwijzingen	  en	  tips	  kunnen	  geven	  
hoe	  ze	  kunst	  zouden	  kunnen	  beschouwen.	  
Rond	  4	  uur	  gingen	  we	  weer	  terug	  naar	  de	  
bus.	  Na	  zo’n	  lange	  dag	  waren	  de	  leerlingen	  
aardig	  uitgeput	  en	  waren	  dus	  ook	  wel	  

lekker	  rustig	  in	  de	  bus.	  Helaas	  sloeg	  dat	  een	  kwartier	  voor	  we	  aankwamen	  om	  in	  een	  hele	  
drukke	  bus.	  Het	  was	  een	  geslaagde	  dag	  met	  veel	  leermomenten.	  



	   14	  

Dag	  7	  woensdag	  20-‐04-‐2011	  
	  
Klas	  1VH1	  
Tekenen	  
Docent:	  Erik	  v.d.	  Bospoort	  
08.30	  
	  
Deze	  les	  vond	  ik	  heel	  leuk	  om	  bij	  te	  wonen	  omdat	  het	  schilderen	  in	  deze	  les	  aan	  de	  orde	  
kwam.	  Ik	  heb	  Britt	  kunnen	  uitleggen	  hoe	  je	  aquarellerig	  kunt	  schilderen.	  Ik	  heb	  verteld	  dat	  
het	  soms	  mooier	  is	  om	  veel	  water	  bij	  je	  verf	  toe	  te	  voegen	  dan	  dat	  je	  gelijk	  met	  veel	  dikke	  
klodders	  verf	  gaat	  schilderen.	  Britt	  heeft	  een	  hekel	  aan	  schilderen,	  maar	  ik	  zag	  dat	  ze	  het	  
leuk	  vond	  hoe	  het	  eindresultaat	  werd.	  De	  rest	  van	  de	  leerlingen	  waren	  ook	  allen	  rustig	  aan	  
het	  werk.	  In	  het	  begin	  waren	  ze	  nog	  een	  beetje	  onrustig.	  Erik	  heeft	  de	  regel	  dat	  als	  iedereen	  
rustig	  aan	  het	  werk	  is,	  dat	  de	  muziek	  aan	  mag.	  Dit	  stimuleert	  de	  leerlingen	  om	  goed	  en	  
rustig	  door	  te	  werken.	  
	  
KLas	  1VH3	  
Tekenen	  	  
Docent:	  Erik	  v.d.	  Bospoort	  	  
10.20	  2	  x	  50	  min	  
	  
Deze	  klas	  is	  de	  rustigste	  klas	  die	  ik	  heb	  meegemaakt	  van	  alle	  eerste	  jaars.	  Het	  is	  ook	  de	  
mentorklas	  van	  Erik.	  Tijdens	  de	  excursie	  moest	  ik	  deze	  klas	  begeleiden.	  Deze	  klas	  is	  ook	  nog	  
steeds	  bezig	  met	  de	  tegelopdracht.	  Sommige	  zijn	  bezig	  met	  schetsen	  en	  andere	  met	  kleien.	  
Over	  het	  algemeen	  blijft	  Erik	  op	  zijn	  stoel	  zitten	  en	  laat	  hij	  de	  leerlingen	  naar	  hem	  toe	  
komen.	  Ze	  wachten	  allemaal	  netjes	  hun	  buurt	  af.	  Mede	  doordat	  Erik	  een	  ‘makkelijke’	  docent	  
is,	  denk	  ik	  dat	  de	  leerlingen	  daarom	  ook	  vrij	  gehoorzaam	  zijn.	  
	  
2TL4	  	  
11.20	  x	  50	  min	  
	  
Deze	  les	  heeft	  een	  hoop	  verschillende	  leerlingen.	  Er	  zijn	  er	  een	  aantal	  die	  hard	  hun	  best	  
doen.	  Andere	  weten	  toch	  al	  dat	  ze	  blijven	  zitten	  en	  zitten	  alleen	  nog	  voor	  de	  lol	  in	  de	  klas.	  
Brian	  is	  vooral	  de	  grappenmaker	  van	  de	  klas	  en	  zoekt	  altijd	  contact	  met	  andere	  leerlingen	  en	  
leidt	  ze	  daarmee	  ook	  erg	  af.	  Hij	  is	  ook	  1	  van	  de	  2	  die	  waarschijnlijk	  blijft	  zitten.	  De	  opdracht	  
van	  de	  themabureaus	  is	  bij	  sommige	  al	  bijna	  afgerond.	  Jurre	  daarin	  tegen	  is	  nog	  bezig	  met	  
het	  karton.	  De	  niveau	  en	  motivatie	  verschillen	  in	  deze	  klas	  zijn	  daarom	  ook	  erg	  groot.	  
	  
1VH2	  
13.40	  2	  x	  50	  min	  
	  
Vandaag	  was	  een	  hele	  rumoerige	  dag.	  Er	  is	  namelijk	  die	  
week	  iets	  voorgevallen	  wat	  de	  leerlingen	  allemaal	  bezig	  
houdt.	  Er	  is	  namelijk	  op	  een	  babyfoto	  van	  Bibe	  getekend	  
en	  het	  kluisje	  van	  haar	  is	  ok	  beklad.	  Niemand	  wil	  zeggen	  
wie	  het	  gedaan	  heeft	  en	  iedereen	  praat	  er	  de	  hele	  dag	  
over.	  Dus	  zo	  ook	  tijdens	  deze	  les.	  Dit	  was	  mijn	  laatste	  les	  
met	  deze	  klas	  die	  ik	  echt	  als	  mijn	  klas	  beschouwde.	  Op	  
een	  gegeven	  moment	  beschuldigde	  iedereen	  elkaar	  ook.	  
De	  sfeer	  was	  dus	  niet	  echt	  fijn.	  Er	  was	  tevens	  sochtends	  
met	  hen	  afgesproken	  dat	  zolang	  niemand	  zei	  wie	  het	  
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gedaan	  heeft,	  ze	  allen	  tot	  het	  8e	  uur	  na	  moesten	  komen.	  Gelukkig	  had	  ik	  wel	  ijsjes	  
meegenomen	  die	  hen	  een	  beetje	  rustig	  maakte.	  Na	  het	  ijsje	  konden	  ze	  nog	  even	  verder	  met	  
de	  kleitegel.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  les	  stonden	  ze	  allemaal	  om	  het	  krijtbord	  met	  daarop:	  We	  
zullen	  je	  missen!	  X	  1VH2..	  
	  
Dag	  8	  vrijdag	  29-‐04-‐2011	  
	  
klas:	  1TL2	  
10.20	  3e	  en	  4e	  uur	  
Docent:	  E.	  van	  de	  Bospoort	  
	  
Participatieopdracht	  
	  
Mijn	  2e	  les	  
	  
De	  uitleg	  ging	  naar	  mijn	  gevoel	  een	  stuk	  beter	  omdat	  ik	  me	  erg	  mijn	  gemak	  voelde.	  Ik	  wist	  
precies	  wat	  ik	  wilde	  vertellen	  en	  uitleggen.	  De	  klas	  heb	  ik	  in	  4	  tafels	  gedeeld;	  2	  meiden	  en	  2	  
jongenstafels.	  Op	  de	  tafels	  had	  ik	  verschillende	  soorten	  meiden	  en	  jongensobjecten	  
neergelegd.	  Ik	  liet	  de	  stappen	  die	  we	  moesten	  ondernemen	  voor	  de	  opdracht	  voorlezen	  
door	  verschillende	  leerlingen.	  Hiermee	  wilde	  ik	  bereiken	  dat	  de	  kinderen	  gelijk	  actief	  
meelezen.	  Na	  het	  lezen	  van	  alle	  stappen	  heb	  ik	  	  duidelijk	  de	  vraag	  gesteld	  of	  alles	  duidelijk	  
was.	  Tevens	  heb	  ik	  dit	  keer	  ook	  gebruik	  gemaakt	  van	  het	  krijtbord.	  Dit	  werkte	  goed	  want	  de	  
aandacht	  bleef	  ik	  houden	  van	  de	  leerlingen.	  Het	  viel	  me	  wel	  op	  dat	  het	  in	  3en	  vouwen	  van	  
een	  a4	  blaadje	  best	  moeilijk	  kan	  zijn	  voor	  de	  leerlingen.	  Eenmaal	  aan	  de	  slag	  begon	  1	  
jongenstafel	  flink	  te	  klieren.	  De	  meiden	  deden	  allemaal	  heel	  goed	  hun	  best.	  Ook	  was	  er	  1	  
jongen	  heel	  netjes	  en	  geconcentreerd	  aan	  het	  tekenen.	  Tijdens	  de	  les	  heb	  ik	  geholpen	  waar	  
nodig	  was	  en	  helaas	  moest	  ik	  ook	  vaak	  ingrijpen	  bij	  de	  jongenstafel.	  Ik	  heb	  vooral	  bij	  jongen	  
een	  waarschuwing	  gegeven	  dat	  als	  hij	  zo	  door	  zou	  gaan	  het	  van	  zijn	  eigen	  vrije	  tijd	  af	  zou	  
gaan.	  Dit	  hielp	  op	  dat	  moment	  wel,	  maar	  niet	  op	  langer	  termijn.	  Samen	  met	  Erik	  hebben	  we	  
besloten	  om	  5	  jongens	  na	  te	  laten	  komen.	  	  
	  
Tips	  en	  tops:	  In	  het	  begin	  moet	  ik	  aangeven	  wat	  wel	  en	  niet	  mag.	  Ik	  moet	  in	  het	  begin	  streng	  
zijn	  zodat	  ze	  weten	  dat	  er	  niet	  met	  mij	  te	  sollen	  valt.	  Ik	  moet	  dus	  echt	  grenzen	  stellen	  aan	  
het	  begin	  van	  de	  les.	  Ook	  is	  het	  handig	  om	  alles	  optijd	  klaar	  te	  zetten.	  Een	  goede	  
voorbereiding	  is	  het	  halve	  werk.	  Beloningen	  doen	  het	  ook	  altijd	  goed.	  Zoals	  bijvoorbeeld	  
met	  het	  stilleven	  opdracht,	  had	  ik	  er	  paaseitjes	  tussendoor	  kunnen	  leggen	  die	  ze	  dan	  na	  het	  
maken	  van	  de	  opdracht	  op	  konden	  eten.	  Ik	  stond	  zelfverzekerd	  voor	  de	  klas	  en	  wist	  de	  
opdracht	  goed	  over	  te	  brengen.	  Ik	  ben	  niet	  bang	  om	  voor	  de	  klas	  te	  staan.	  Ik	  vond	  het	  weer	  
een	  super	  goed	  gevoel	  om	  voor	  de	  klas	  te	  staan.	  
	  
2TL1	  
12.40	  2	  x	  50	  min	  
	  
De	  meeste	  van	  de	  leerlingen	  hebben	  hun	  themabureau	  al	  af	  en	  mogen	  beginnen	  of	  verder	  
gaan	  met	  het	  maken	  van	  de	  tegel.	  Ik	  heb	  veel	  rondgelopen	  in	  de	  klas	  en	  de	  leerlingen	  
geholpen.	  De	  les	  verliep	  rustig	  en	  ik	  heb	  geen	  problemen	  met	  vragen	  goed	  beantwoorden	  
van	  de	  leerlingen.	  
	  
Klas	  1TL1	  
14.15	  
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Deze	  vrij	  drukke	  klas,	  mede	  door	  Marti,	  was	  vandaag	  ook	  weer	  lekker	  druk.	  Ik	  denk	  dat	  dat	  
vooral	  kwam	  omdat	  het	  bijna	  vakantie	  is.	  Omdat	  het	  een	  theorieles	  is	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  
aandacht	  er	  is	  en	  dat	  iedereen	  luisterd.	  Met	  een	  harde	  EuHHHH	  in	  het	  begin	  van	  de	  zin	  kan	  
Erik	  de	  klas	  stil	  krijgen.	  	  
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Visie	  op	  kunsteducatie	  
	  
In	  de	  kunsteducatie	  vind	  ik	  het	  van	  belang	  dat	  een	  leerling	  al	  vroeg	  in	  aanraking	  komt	  met	  
kunst.	  Uit	  eigen	  ervaring	  kan	  ik	  zeggen	  dat	  ik	  te	  laat	  heb	  beseft	  dat	  kunst	  op	  wat	  voor	  manier	  
dan	  ook	  bij	  mij	  past.	  Pas	  na	  de	  mavo	  heb	  ik	  op	  de	  havo	  voor	  tekenen	  gekozen	  in	  mijn	  pakket	  
omdat	  ik	  nog	  uren	  in	  moest	  vullen	  voor	  het	  profiel	  C&M.	  Toen	  kwam	  ik	  erachter	  dat	  het	  
bekijken	  van	  kunst	  en	  het	  maken	  ervan	  mij	  erg	  interesseerde.	  Kunsteducatie	  in	  het	  
basisonderwijs	  is	  vooral	  ook	  erg	  belangrijk	  omdat	  je	  hiermee	  een	  kind	  goed	  kunt	  analyseren	  
wat	  voor	  persoon	  het	  is	  en	  of	  hij	  eventuele	  problemen	  heeft	  die	  er	  op	  een	  andere	  manier	  
niet	  uitkomen.	  Het	  maken	  van	  kunst	  is	  ook	  een	  stukje	  verwerking	  van	  eerdere	  
gebeurtenissen.	  Bijna	  in	  elk	  beeld	  of	  schilderij	  zit	  iets	  persoonlijks	  van	  de	  kunstenaar.	  Kunst	  
is	  niet	  alleen	  voor	  het	  vermaak	  maar	  het	  is	  ook	  een	  vorm	  van	  frustraties	  en	  problemen	  op	  
papier	  zetten.	  Hierdoor	  kan	  bij	  een	  jong	  kind	  al	  eerder	  gekeken	  worden	  naar	  eventuele	  
problemen	  thuis.	  	  
	  
Het	  maken	  van	  kunst	  zal	  een	  leerling	  of	  kind	  ook	  kunnen	  motiveren	  om	  meer	  te	  weten	  te	  
komen	  van	  kunst	  van	  vroeger.	  Het	  lijkt	  mij	  daarom	  een	  goed	  idee	  om	  met	  school	  meer	  
uitstapjes	  naar	  musea	  te	  organiseren.	  Het	  kijken	  naar	  kunst	  van	  een	  ander	  is	  erg	  belangrijk.	  
Het	  laat	  je	  zien	  wat	  er	  allemaal	  mogelijk	  is	  en	  hoe	  de	  hele	  kunstgeschiedenis	  tot	  stand	  
gekomen	  is.	  Met	  een	  goede	  rondleiding	  van	  een	  echte	  kunstkenner	  door	  een	  museum	  
komen	  de	  leerlingen	  veel	  te	  weten	  over	  de	  kunst	  van	  vroeger.	  Ik	  vind	  het	  van	  belang	  dat	  een	  
leerling	  van	  de	  middelbare	  school	  voldoende	  basiskennis	  van	  kunststijlen	  kan	  opdoen	  
gedurende	  zijn	  middelbare	  schoolperiode.	  Want	  door	  kunst	  te	  begrijpen	  kun	  je	  pas	  zelf	  
kunst	  maken.	  Hierbij	  moet	  ook	  gedacht	  worden	  aan	  een	  combinatie	  van	  verschillende	  
kunstvormen.	  Denk	  aan	  een	  interessante	  uitleg	  van	  een	  kunstwerk	  of	  kunstenaar	  in	  de	  vorm	  
van	  toneelspel.	  Of	  laat	  de	  leerlingen	  zelf	  een	  gebeurtenis	  uit	  de	  oudheid	  naspelen.	  Door	  
deze	  actieve	  leermethode	  kunnen	  de	  belangrijke	  feiten	  en	  leuke	  weetjes	  makkelijker	  
opgeslagen	  worden.	  	  
	  
Er	  moet	  dus	  vroegtijdig	  voldoende	  kunst	  aanwezig	  zijn	  en	  aangeboden	  worden	  tijdens	  de	  
schoolperiode	  om	  de	  kunst	  goed	  te	  kunnen	  ervaren.	  Er	  moet	  voldoende	  aandacht	  zijn	  voor	  
de	  praktijklessen.	  De	  leerlingen	  moeten	  de	  mogelijkheid	  hebben	  om	  een	  eigenstijl	  te	  
creeeren.	  Dus	  niet	  teveel	  werken	  vanuit	  een	  boek	  maar	  juist	  meer	  improviseren.	  Door	  
improviseren	  leert	  de	  leerling	  vrij	  denken	  en	  kan	  hij	  inspelen	  op	  het	  nu.	  In	  het	  onderwijs	  
moet	  er	  voldoende	  aanbod	  zijn	  van	  kunst	  en	  cultuur	  zodat	  de	  leerling	  voldoende	  keus	  en	  
vrijheid	  heeft	  om	  zijn	  eigen	  creativiteit	  te	  kunnen	  ontwikkelen.	  Hoe	  meer	  kunst	  en	  cultuur,	  
hoe	  beter.	  
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Evaluatie	  en	  reactie	  stagebegeleider	  
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Trek	  persoonlijke	  conclusies	  uit	  de	  stage.	  
	  
Tijdens	  mijn	  eerste	  orientatiestage	  ben	  ik	  erachter	  gekomen	  dat	  het	  af	  en	  toe	  toch	  wel	  echt	  
heel	  moeilijk	  is	  om	  leerlingen	  te	  motiveren.	  Ik	  dacht	  altijd	  dat	  iedereen	  het	  vak	  tekenen	  wel	  
leuk	  vond.	  Helaas	  is	  dit	  niet	  het	  geval	  en	  moet	  je	  elke	  keer	  weer	  nieuwe	  dingen	  verzinnen	  
om	  deze	  leerlingen	  aan	  het	  werk	  te	  krijgen.	  Het	  mooie	  aan	  deze	  stage	  vond	  ik	  dat	  ik	  zoveel	  
verschillende	  kinderen	  heb	  gezien	  en	  heb	  leren	  kennen.	  En	  dat	  als	  de	  leerlingen	  je	  eenmaal	  
een	  beetje	  kennen	  dat	  ze	  dan	  veel	  leuker	  worden	  om	  mee	  te	  werken	  omdat	  ze	  dan	  ook	  echt	  
hun	  best	  voor	  je	  willen	  doen.	  Het	  zelf	  les	  geven	  vond	  ik	  heel	  leuk	  omdat	  ik	  elke	  keer	  zelf	  
ontdekte	  wat	  ik	  verkeerd	  deed	  en	  wat	  dus	  mijn	  verbeterpunten	  waren.	  DIt	  kon	  ik	  dan	  weer	  
bij	  de	  volgende	  les	  toepassen.	  Na	  de	  feedback	  van	  mijn	  stagebegeleider	  ben	  ik	  erachter	  
gekomen	  dat	  het	  heel	  belangrijk	  is	  dat	  je	  vooraf	  regels	  en	  voorwaarden	  op	  moet	  stellen	  en	  
deze	  moet	  bespreken	  met	  de	  leerlingen	  zodat	  ze	  weten	  waar	  ze	  aan	  toe	  zijn.	  Zo	  zullen	  ze	  
minder	  snel	  dingen	  uit	  proberen	  en	  kun	  je	  ze	  gelijk	  confronteren	  met	  het	  geen	  dat	  
afgesproken	  is.	  Als	  docent	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  leerling/leraar	  verhouding	  goed	  is.	  Ik	  denk	  
dat	  je	  het	  ook	  niet	  te	  persoonlijk	  moet	  worden	  met	  de	  leerling.	  Een	  goede	  balans	  hierin	  
moet	  gevonden	  worden.	  Ik	  heb	  veel	  geleerd	  en	  weet	  nu	  een	  beetje	  hoe	  het	  is	  om	  docent	  te	  
zijn	  en	  dat	  je	  het	  ook	  pas	  echt	  leert	  door	  het	  te	  doen.	  	  
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Reflectie	  op	  de	  eigen	  ontwikkeling	  als	  docent	  
	  
Sterke	  punten	   Voorbeelden	  
1.Ik	  sta	  zelfverzekerd	  voor	  de	  klas	  
	  

Ik	  ben	  niet	  bang	  om	  voor	  de	  klas	  te	  staan	  en	  
dingen	  uit	  te	  leggen.	  Ik	  sta	  niet	  zenuwachtig	  te	  
draaien.	  

2.	  Het	  uitleggen	  van	  opdrachten	  en	  het	  geven	  
van	  voorbeelden	  dmv	  tekenen	  of	  schilderen	  

De	  zelfgemaakte	  opdracht	  kon	  ik	  zonder	  
moeite	  uitleggen	  en	  ik	  kan	  improviseren	  als	  ze	  
bv	  tekenvoorbeelden	  nodig	  hebben.	  Hierdoor	  
krijgen	  ze	  ook	  meer	  respect	  voor	  je	  als	  ze	  zien	  
dat	  je	  goed	  kunt	  teken.	  

3.	  Ik	  ben	  geduldig	   Omdat	  ik	  uit	  een	  groot	  gezin	  kom	  heb	  ik	  geen	  
moeite	  met	  geduld	  hebben.	  Als	  een	  opdracht	  
bij	  sommige	  kinderen	  niet	  lukt,	  kan	  ik	  hiervoor	  
geduld	  op	  brengen	  om	  het	  rustig	  te	  bespreken.	  

	  
Zwakke	  punten	   Voorbeelden	  
1.	  Ik	  ben	  te	  aardig	  waardoor	  het	  soms	  lastig	  is	  
om	  orde	  te	  houden.	  

Ik	  vind	  het	  moelijk	  in	  te	  schatten	  waarneer	  ik	  
iemand	  moet	  straffen	  en	  met	  welke	  straf.	  Ik	  
blijf	  nog	  te	  rustig	  en	  daardoor	  proberen	  
sommige	  leerlingn	  mij	  uit.	  

2.	  Mijn	  stem	  is	  nog	  niet	  luid	  genoeg	   Vooral	  aan	  het	  begin	  van	  de	  les	  vind	  ik	  het	  
lastig	  om	  het	  in	  1	  keer	  stil	  te	  krijgen.	  Het	  is	  aan	  
het	  eind	  van	  de	  stage	  al	  wel	  beter	  geworden.	  

3.	  Het	  overzicht	  houden	  van	  de	  totale	  klas.	   Als	  ik	  een	  leerling	  met	  een	  opdracht	  moet	  
helpen	  vergeet	  ik	  soms	  dat	  de	  rest	  van	  de	  klas	  
er	  ook	  nog	  is.	  	  

	  
Mogelijkheden	   Voorbeelden	  
1.	  Leerlingen	  motiveren	   Ik	  denk	  dat	  ik	  door	  mijn	  creativiteit	  veel	  

leerlingen	  kan	  motiveren	  om	  goed	  hun	  best	  te	  
doen.	  Ik	  merkte	  dat	  ook	  al	  toen	  ik	  voorbeelden	  
van	  de	  stillevens	  die	  ik	  getekend	  had	  liet	  zien	  
voor	  een	  opdracht	  die	  zij	  ook	  moesten	  maken.	  
Zij	  werden	  hier	  zo	  enthousiast	  door	  en	  hadden	  
gelijk	  een	  doel	  voor	  zich.	  

	  
Bedreigingen	   Voorbeelden	  
1.	  Geen	  orde	  weten	  te	  houden	  
	  

Doordat	  ik	  te	  aardig	  overkom	  heb	  ik	  de	  kans	  
dat	  de	  leerlingen	  de	  grens	  opzoeken	  van	  wat	  
mogelijk	  is	  bij	  mij.	  	  

2.	  Te	  persoonlijk	   Ik	  moet	  oppassen	  dat	  ik	  niet	  te	  persoonlijk	  met	  
de	  leerlingen	  omga.	  Als	  er	  bijvoorbeeld	  iemand	  
gepest	  wordt	  zou	  ik	  daar	  ook	  mee	  kunnen	  
zitten.	  Het	  is	  natuurlijk	  wel	  goed	  om	  betrokken	  
bij	  de	  leerlingen	  te	  zijn,	  maar	  het	  moet	  dan	  
niet	  zo	  zijn	  dat	  ik	  bepaalde	  leerlingen	  dan	  heel	  
anders	  ga	  beoordelen.	  
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Nieuwe	  leervragen	  
	  
Mijn	  nieuwe	  leervragen	  voor	  het	  nieuwe	  stagejaar;	  Ik	  wil	  aan	  de	  leerlingen	  duidelijk	  kunnen	  
maken	  tijdens	  de	  eerste	  les	  wat	  ik	  van	  ze	  verwacht	  en	  hoe	  ver	  ze	  bij	  mij	  kunnen	  gaan.	  Ik	  zal	  
de	  eerste	  les	  dus	  vrij	  streng	  moeten	  optreden	  zodat	  ze	  gelijk	  weten	  dat	  er	  niet	  met	  me	  te	  
sollen	  valt.	  Ook	  moet	  ik	  hierbij	  dan	  letten	  op	  mijn	  stem.	  Ook	  wil	  ik	  mijn	  lichaamshouding	  
perfectioneren,	  zodat	  ik	  onbewust/automatisch	  de	  goede	  lichaamshouding	  heb.	  Ik	  wil	  leuke	  
opdrachten	  kunnen	  verzinnen	  die	  niet	  te	  moelijk	  maar	  ook	  niet	  te	  makkelijk	  zijn	  voor	  de	  
leerlingen.	  Het	  moet	  een	  relevante	  opdracht	  zijn	  waarvan	  ze	  veel	  van	  leren.	  Ik	  wil	  ervoor	  
zorgen	  dat	  ik	  bijna	  alle	  leerlingen	  kan	  motiveren	  en	  dat	  ik	  progressie	  bij	  ze	  zie.	  De	  
belangrijkste	  leervraag	  voor	  mij	  is	  het	  goed	  kunnen	  orde	  houden	  in	  de	  klas.	  
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Bijlagen	  
	  
Stageplan	  
Omschrijving	  van	  de	  stageplek,	  de	  school	  of	  instelling	  of	  museum	  
Het	  Willem	  van	  Oranje	  College	  is	  een	  protestants-‐christelijk	  scholengemeenschap	  voor	  
vmbo,	  havo,	  atheneum	  en	  gymnasium.	  Ze	  willen	  een	  onderwijs	  geven	  waarbij	  de	  
pedagogische	  opdracht	  gekenmerkt	  wordt	  door	  waarden	  als:	  
in	  ons	  doen	  en	  laten	  God	  eren	  en	  onze	  naaste;	  
tolerantie,	  gekoppeld	  aan	  respect	  voor	  anderen;	  
verantwoordelijkheid	  voor	  onze	  naaste	  en	  omgeving;	  
bouwen	  aan	  een	  rechtvaardige	  samenleving.	  
	  
“Vanuit	  deze	  normen	  en	  waarden	  begeleiden	  we	  leerlingen	  op	  hun	  weg	  naar	  volwassenheid.	  
De	  school	  is	  daarbij	  een	  proeftuin	  waar	  geleerd	  wordt	  verantwoorde	  keuzes	  te	  maken.	  We	  
vragen	  van	  ouders	  en	  leerlingen	  respect	  voor	  onze	  grondslag	  en	  pedagogische	  opdracht”.	  
Aldus	  L.	  Van	  Duijn,	  centraal	  directeur.	  	  
	  
De	  vestiging	  Waalwijk	  is	  gebouwd	  in	  augustus	  2006.	  Het	  is	  een	  regioschool	  die	  leerlingen	  
heeft	  van	  verschillende	  streken.	  Het	  gebouw	  kenmerkt	  zich	  door	  kleur,	  transparantie	  en	  
overzicht.	  De	  transparantie	  is	  een	  kenmerk	  van	  de	  visie.	  In	  het	  gebouw	  is	  veel	  glas	  aanwezig	  
en	  in	  combinatie	  met	  veel	  frisse	  kleuren	  zorgt	  dit	  voor	  een	  ruimtelijk	  en	  rustgevend	  gevoel	  
voor	  zowel	  de	  leraren	  als	  de	  leerlingen.	  De	  school	  heeft	  een	  populatie	  van	  1400	  leerlingen	  
die	  ieder	  les	  krijgen	  op	  hun	  eigen	  afdeling.	  Tevens	  zijn	  er	  verschillende	  ruimte	  waar	  de	  
leerlingen	  elkaar	  zullen	  tegenkomen.	  Zo	  is	  er	  een	  multifunctionele	  aula	  en	  bevindt	  zich	  op	  de	  
eerste	  verdieping	  de	  mediatheek.	  Op	  de	  2e	  verdieping	  waar	  veel	  kunstvakken	  gegeven	  
worden	  is	  er	  een	  kunstplein	  en	  op	  de	  derde	  verdieping	  een	  Beta-‐lab.	  Op	  alle	  verdiepingen	  is	  
voor	  de	  leerlingen	  een	  open	  leercentrum	  met	  computers.	  	  Naast	  de	  school	  bevindt	  zich	  een	  
nieuwe	  zeer	  modern	  ingerichte	  sporthal.	  De	  buitensport	  vindt	  plaats	  op	  de	  sportvelden,die	  
ook	  direct	  naast	  de	  school	  liggen.	  Het	  Willem	  van	  Oranje	  College	  heeft	  verschillende	  
afdelingen,	  namelijk;	  vmbo-‐tl,	  havo,	  atheneum	  en	  gymnasium.	  Er	  worden	  verschillende	  
kunstvakken	  gegeven	  zoals	  kunst-‐beeldende	  vorming	  waaronder	  teken	  –en	  handvaardigheid	  
valt.	  Ook	  CKV	  behoort	  tot	  de	  kunstvakken.	  	  
	  
	  
Omschrijving	  van	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stage	  	  
	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  stage	  vanuit	  de	  opleiding	  zijn	  vooral	  oriënterend	  gericht.	  Door	  
verschillende	  lessen	  van	  verschillende	  leraren	  te	  observeren	  kom	  ik	  meer	  te	  weten	  over	  het	  
docentenvak.	  Ik	  moet	  er	  deze	  stage	  achter	  zien	  te	  komen	  wat	  docent	  zijn	  inhoudt	  en	  dan	  
vooral	  op	  het	  gebied	  van	  de	  kunstvakken.	  Ik	  moet	  me	  zoveel	  mogelijk	  betrekken	  bij	  de	  
lessen	  en	  initiatief	  nemen.	  
Stagebegeleider	  
Mijn	  stagebegeleider	  is	  Erik	  van	  de	  Bospoort.	  Hij	  is	  32	  jaar	  en	  woont	  in	  Nijmegen.	  De	  
docentenopleiding	  in	  Nijmegen	  beviel	  hem	  niet	  en	  is	  daarom	  naar	  de	  kunstacademie	  in	  
Arnhem	  gegaan	  en	  daar	  afgestudeerd.	  Hij	  heeft	  daar	  veel	  aan	  zijn	  tekenvaardigheid	  gewerkt	  
en	  kan	  heel	  goed	  portretten	  tekenen.	  Door	  het	  banentekort	  in	  Nijmegen	  heeft	  hij	  eerst	  een	  
tijd	  in	  Rotterdam	  gewerkt	  om	  daarna	  in	  Waalwijk	  te	  werken	  aan	  het	  Willem	  van	  Oranje	  
College	  als	  handvaardigheid	  leraar.	  Tevens	  is	  hij	  co-‐mentor	  	  van	  1vmbo/havo	  en	  geeft	  les	  
aan	  1	  en	  2	  vmbo.	  
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Leervragen	  
Met	  deze	  stage	  wil	  ik	  bereiken	  dat	  ik	  zelfverzekerd	  voor	  de	  klas	  kan	  staan	  en	  de	  stof	  goed	  
kan	  overbrengen	  op	  de	  leerlingen.	  Daarvoor	  zal	  ik	  goed	  moeten	  letten	  op	  het	  gebruik	  van	  
mijn	  stemvolume.	  Ik	  wil	  de	  balans	  kunnen	  vinden	  tussen	  aardig	  -‐en	  streng	  lesgeven.	  Een	  
ander	  doel	  van	  deze	  stage	  is	  dat	  ik	  zelf	  een	  les	  goed	  kan	  voorbereiden	  en	  deze	  vervolgens	  
kan	  geven.	  Ik	  wil	  me	  goed	  kunnen	  mengen	  met	  de	  andere	  docenten	  en	  over	  verschillende	  
onderwerpen	  over	  het	  onderwijs	  kunnen	  meepraten.	  Ik	  wil	  mijn	  teken	  –en	  
schildervaardigheid	  en	  kennis	  van	  kunst	  goed	  kunnen	  overbrengen	  naar	  de	  leerlingen.	  Ik	  wil	  
ervoor	  zorgen	  dat	  de	  leerlingen	  goed	  met	  elkaar	  kunnen	  samenwerken	  en	  ik	  wil	  dus	  goed	  
overzicht	  kunnen	  houden	  wat	  er	  zich	  in	  de	  klas	  afspeelt.	  Mijn	  laatste	  doelstelling	  is	  dat	  ik	  
met	  een	  blij	  en	  tevreden	  gevoel	  mijn	  eerste	  stage	  verlaat	  en	  dat	  ik	  stiekem	  liever	  had	  willen	  
blijven.	  
	  
Stagiair	  
Mijn	  fascinatie	  voor	  kunst	  begon	  eigenlijk	  pas	  in	  Havo	  4	  toen	  ik	  koos	  voor	  tekenen	  in	  mijn	  
pakket.	  Ik	  had	  zo’n	  leuke	  tekenleraar	  die	  mij	  zijn	  passie	  voor	  kunst	  overbracht.	  Na	  de	  havo	  
ben	  ik	  naar	  het	  Nimeto	  in	  Utrecht	  gegaan	  voor	  de	  richting	  decoratie/restauratie.	  Hier	  heb	  ik	  
de	  ambachtelijke	  technieken	  van	  het	  schilderen	  geleerd	  en	  2	  hele	  leuke	  stages	  gevolgd.	  Bij	  
het	  laatste	  stageadres	  ben	  ik	  na	  het	  afstuderen	  blijven	  plakken.	  Het	  is	  een	  decoratiebedrijf	  
dat	  gespecialiseerd	  is	  in	  thema-‐interieurs.	  Tussendoor	  deed	  ik	  al	  wat	  muurschilderingen	  en	  
schilderijen	  voor	  bekende	  en	  onbekende.	  Hierdoor	  heb	  ik	  mezelf	  kunnen	  ontwikkelen	  tot	  
waar	  ik	  nu	  ben.	  Na	  1,5	  jaar	  gewerkt	  te	  hebben	  bij	  GM-‐decor	  ben	  ik	  voor	  4	  maanden	  naar	  
Italië	  gegaan	  om	  daar	  de	  taal,	  cultuur,	  koken	  en	  kunst	  te	  leren.	  Deze	  grote	  kunstervaring	  
beviel	  me	  zo	  goed	  dat	  ik	  weer	  wilde	  gaan	  studeren.	  Mijn	  sterke	  punten	  voor	  het	  
docentenvak	  zijn	  dat	  ik	  veel	  geduld	  heb	  en	  me	  goed	  kan	  inleven	  in	  een	  ander.	  Ik	  ben	  erg	  
behulpzaam	  en	  straal	  rust	  en	  kalmte	  uit.	  Ook	  zijn	  mijn	  teken	  -‐en	  schildervaardigheden	  en	  
kennis	  van	  kunst	  ruim	  voldoende.	  Mijn	  zwakke	  punten	  kunnen	  zijn	  dat	  ik	  misschien	  iets	  te	  
aardig	  en	  lief	  overkom,	  waardoor	  de	  kinderen	  mij	  gaan	  uitproberen.	  Het	  zachte	  volume	  van	  
mijn	  stem	  zal	  ook	  nog	  een	  probleem	  kunnen	  zorgen.	  Een	  ander	  zwak	  punt	  is	  dat	  ik	  het	  
beoordelen	  van	  de	  werken	  van	  de	  kinderen	  moeilijk	  kan	  gaan	  vinden.	  
	  
Werkzaamheden	  
De	  werkzaamheden	  die	  ik	  tijdens	  deze	  snuffelstage	  doe	  zijn	  vooral	  het	  observeren	  en	  het	  
analyseren	  van	  de	  verschillende	  leraren.	  De	  4e	  lesweek	  mag	  ik	  voor	  het	  eerst	  zelf	  lesgeven.	  
Hiervoor	  heb	  ik	  een	  eigen	  les	  voorbereid	  die	  ik	  daarna	  met	  Erik	  heb	  doorgenomen	  op	  
eventuele	  verbeterpunten.	  Naast	  dat	  ik	  met	  Erik	  meeloop	  kijk	  ik	  ook	  elke	  week	  bij	  een	  
andere	  leraar/lerares	  van	  verschillende	  vakken	  en	  leerjaren	  om	  zo	  de	  diversiteit	  van	  het	  
lesgeven	  te	  bewonderen.	  
	  
Planning	  
Voor	  week	  11	  op	  16	  maart	  ben	  ik	  nu	  een	  les	  aan	  het	  voorbereiden	  voor	  klas	  1vh	  die	  ik	  al	  3	  
weken	  heb	  geobserveerd.	  Wanneer	  ik	  mijn	  eerste	  les	  gegeven	  heb	  kan	  ik	  een	  verdere	  
planning	  maken	  in	  overleg	  met	  Erik.	  Hierin	  zal	  besproken	  worden	  voor	  wanneer	  en	  welke	  
klas	  ik	  een	  les	  moet	  voorbereiden.	  
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Een	  stilleven	  drieluik	  
	  
Benodigheden:	  	  
Rekenmachine	  
Lineaal	  
Hb-‐potlood	  
Gum	  	  
A4-‐vellen	  
Kleurpotloden	  
	  
Inleiding	  
Deze	  les	  gaan	  we	  een	  stilleven	  tekenen.	  Een	  stilleven	  is	  een	  verzameling	  van	  voorwerpen	  die	  
niet	  leven	  en	  bewegen.	  Er	  liggen	  verschillende	  voorwerpen	  op	  tafel	  die	  je	  gaat	  gebruiken	  
voor	  je	  eigen	  stilleven.	  Dit	  stilleven	  ga	  je	  tekenen	  op	  een	  3-‐luik	  van	  papier.	  Een	  3-‐luik	  is	  een	  
schilderij	  dat	  uit	  3	  onderdelen	  bestaat.	  Ieder	  luik	  op	  zichzelf	  is	  al	  een	  schilderij.	  
	  
Doel	  

• Wat	  je	  gaat	  leren	  deze	  opdracht	  is	  het	  goed	  kunnen	  natekenen	  van	  een	  voorwerp	  op	  
papier.	  Hierbij	  wordt	  gelet	  op	  de	  verhoudingen	  van	  de	  voorwerpen.	  De	  voorwerpen	  
passen	  mooi	  op	  het	  papier.	  

• Je	  gaat	  leren	  om	  de	  kleurpotloden	  goed	  te	  gebruiken	  door	  het	  verschil	  tussen	  
donker	  en	  licht	  goed	  zichtbaar	  te	  maken.	  	  

• Je	  gaat	  leren	  om	  netjes	  te	  werken.	  Goed	  binnen	  de	  lijntjes	  kleuren.	  
• Je	  gaat	  geconcentreerd	  te	  werk	  en	  wil	  een	  mooi	  eindresultaat	  	  

	  
Stap	  1	  Het	  vouwen	  van	  je	  a4-‐vel	  
Zet	  om	  de	  10	  centimeter	  op	  de	  lange	  zijde	  van	  je	  papier	  aan	  de	  boven	  en	  onderkant	  een	  
klein	  streepje.	  Verbind	  deze	  2	  kleine	  streepjes	  met	  elkaar.	  Doe	  dit	  	  door	  middel	  van	  een	  
liniaal	  en	  een	  licht	  potloodlijntje.	  Vouw	  het	  papier	  op	  de	  potloodlijnen	  netjes	  om	  zodat	  er	  
een	  mooi	  3-‐luik	  ontstaat.	  
	  
Stap	  2	  De	  voorwerpen	  
De	  3	  voorwerpen	  die	  op	  tafel	  liggen	  ga	  je	  gebruiken	  voor	  je	  stilleven.	  Op	  elk	  luik	  komt	  1	  
voorwerp.	  Je	  mag	  zelf	  bepalen	  waar	  welk	  voorwerp	  komt.	  	  
	  
Stap	  3	  Nu	  gaat	  het	  echte	  werk	  beginnen:	  Schetsen	  
Maak	  met	  je	  hb-‐potlood	  een	  lichte	  schets	  van	  1	  voorwerp	  op	  1	  luik.	  Zorg	  ervoor	  dat	  je	  niet	  
te	  harde	  lijnen	  tekent.	  Probeer	  goed	  in	  te	  schatten	  hoe	  groot	  je	  het	  voorwerp	  kunt	  tekenen	  
op	  je	  1e	  luik.	  	  Wanneer	  de	  eerste	  tekening	  klaar	  is	  in	  hb-‐potlood	  ga	  je	  gelijk	  verder	  met	  de	  
andere	  2	  schetsen.	  
	  
Stap	  4	  En	  inkleuren	  maar!	  
Nu	  al	  de	  3	  voorwerpen	  op	  je	  3-‐luik	  geschetst	  zijn	  is	  het	  tijd	  om	  te	  kleuren.	  De	  kleuren	  van	  de	  
voorwerpen	  mag	  je	  zelf	  uitkiezen.	  De	  paarse	  theepot	  mag	  dus	  ook	  groen	  worden.	  	  
	  
Stap	  5	  Tafeltje	  dekje	  
Om	  al	  je	  voorwerpen	  niet	  te	  laten	  zweven	  hebben	  we	  nog	  een	  tafel	  nodig.	  Teken	  een	  
horizontale	  lijn	  op	  ongeveer	  1	  derde	  van	  je	  vel.	  Geef	  de	  tafel	  ook	  een	  mooi	  kleurtje.	  
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Stap	  5	  extra	  opdracht	  
Je	  kunt	  1	  extra	  punt	  verdienen	  als	  je	  de	  slagschaduw	  van	  de	  voorwerpen	  tekent.	  Dit	  is	  de	  
schaduw	  van	  een	  voorwerp	  die	  op	  de	  tafel	  te	  zien	  is.	  
	  
	  
Beoordeling:	  
Netheid:	  2	  
Compositie	  van	  voorwerpen:	  2	  
Gebruik	  van	  contrast	  :	  2	  
Het	  goed	  overbrengen	  van	  voorwerp	  op	  papier:	  2	  
Inzet:	  2	  
Extra	  opdracht:	  1	  
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Bronnenlijst	  
	  
http://www.kunstencentrumwaalwijk.nl/NL/home/1/home.htm	  
http://www.schoenenmuseum.nl/	  
http://www.deleest.nl/home	  
http://pr.het-‐willem.nl/	  
informatieboekje	  ‘Bruist’	  Waalwijk	  
	  


