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MUZISCHE VORMING - LEERLIJN MEDIA 

 

Ontwikkelingsdoelen  

OD MV 5.1   kunnen alert omgaan met voor hen bestemde audiovisuele boodschappen. 

OD MV 5.2 kunnen vaststellen dat klanken, beelden en bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden. 

OD MV 5.3 kunnen de volgorde van een reeks voorwerpen, prenten, beelden vaststellen, veranderen, schikken en er een nieuw verhaal rond vertellen. 

OD MV 5.4  kunnen bewuster luisteren en kijken naar de hoeveelheden geluiden en klanken en zeer eenvoudige audiovisuele boodschappen 

 

Eindtermen 

ET MV 5.1 kunnen beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan doorzoeken en herkennen. 

ET MV 5.2 kunnen ervaren dat een visueel beeld al dan niet vergezeld van een nieuw geluid steeds een nieuwe werkelijkheid kan oproepen. 

ET MV 5.3 kunnen soorten van eenvoudige hedendaagse audiovisuele opnamen en weergavetoestellen aanwijzen, benoemen en bedienen 

ET MV 5.4 kunnen een eigen audiovisuele taal gebruiken en het massale audiovisuele aanbod een relativerende plaats toekennen 

ET MV 5.5 kunnen eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken en vergelijken. 
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Attitudes 

OD MV 6.1 kunnen openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving 

OD MV 6.2 kunnen ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te ontdekken 

OD MV 6.3 kunnen vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl tonen  

OD MV 6.4 kunnen respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen 

OD MV 6.5 kunnen genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie  
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OVSG 

Kleuterdoelenboek 

Wat we over media kunnen leren 

DB-MV-MED-01.01: beelden en geluiden via verschillende media ervaren. 
DB-MV-MED-01.02: audiovisuele boodschappen die voor hen bestemd zijn, begrijpen. 
DB-MV-MED-01.03: ervaren dat beelden en geluiden een effect op elkaar hebben. 
DB-MV-MED-01.04: enkele begrippen in verband met media begrijpen en hanteren. 
 

      Hoe we kunnen omgaan met mediatoestellen 
 
DB-MV-MED-02.01: enkele audiovisuele media functioneel bedienen. 
 

      Hoe we met media kunnen creëren 
 
DB-MV-MED-03.01: combinaties maken van beelden. 
DB-MV-MED-03.02: combinaties maken van beelden en geluiden. 
DB-MV-MED-03.03: een volgorde aanbrengen in een reeks voorwerpen, beelden of geluiden. 
DB-MV-MED-03.04: een volgorde aanbrengen in een reeks voorwerpen, beelden of geluiden en erover vertellen. 
DB-MV-MED-03.05: een gegeven uit hun werkelijkheid voorstellen met beelden en/of geluiden. 
DB-MV-MED-03.06: een boodschap overbrengen met gebruik van één of enkele media. 
DB-MV-MED-03.07: op een creatieve manier mediaproducten maken. 
 

 
 
 
Hoe we met media omgaan 
 
DB-MV-MED-04.01: bewust luisteren en kijken naar allerlei mediaproducten: tekeningen, films, CD, computer… 
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DB-MV-MED-04.02: de inhoud van mediaproducten met eigen woorden navertellen. 
DB-MV-MED-04.03: waardering opbrengen voor en genieten van zelf ervaren mediaproducten. 
DB-MV-MED-04.04: hun waardering voor zelf ervaren mediaproducten verwoorden. 

 

Doelenboek lager 

Wat we over media kunnen leren 

      DL-MV-MED-01.01: De leerlingen kunnen beelden, geluiden en combinaties daarvan die via verschillende media gebracht worden, ervaren. 
      DL-MV-MED-01.02: De leerlingen ervaren dat via audiovisuele middelen een boodschap kan overgebracht worden. 
      DL-MV-MED-01.03: De lln ervaren dat beelden en geluiden effect op elkaar hebben. 
      DL-MV-MED-01.04: De leerlingen kunnen relevante begrippen in verband met media begrijpen en hanteren. 
      DL-MV-MED-01.05: De leerlingen kunnen het effect ervaren en bespreken van beelden, geluiden en combinaties daarvan in de media. 
      DL-MV-MED-01.06: De leerlingen ontdekken de verschillende functies van media en kunnen op basis daarvan keuzes maken. 
      DL-MV-MED-01.07: De leerlingen kunnen de effecten van het verspreiden van eenzelfde boodschap via verschillende media met elkaar vergelijken en verwoorden. 
      DL-MV-MED-01.08: De leerlingen kunnen inzien dat beelden, geluiden en boodschappen een subjectieve weergave van de werkelijkheid zijn. 
 

      Hoe we kunnen omgaan met mediatoestellen 
 
      DL-MV-MED-02.01: De leerlingen kunnen audiovisuele toestellen doelgericht hanteren. 
      DL-MV-MED-02.02: De leerlingen kunnen het geschikte medium kiezen om een boodschap over te brengen. 
 

      Hoe we met media kunnen creëren 
 
      DL-MV-MED-03.01: De leerlingen kunnen combinaties maken tussen beelden en/of geluiden. 
      DL-MV-MED-03.02: De leerlingen kunnen een volgorde aanbrengen in een reeks beelden en/of geluiden zodat ze een geheel vormen. 
 
      DL-MV-MED-03.03: De leerlingen kunnen een gegeven uit de werkelijkheid voorstellen met beelden en/of geluiden. 
      DL-MV-MED-03.04: De leerlingen creëren een nieuwe werkelijkheid door het variëren van beelden en/of geluiden. 
      DL-MV-MED-03.05: De leerlingen kunnen een boodschap overbrengen met gebruik van media. 
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      DL-MV-MED-03.06: De leerlingen kunnen op een creatieve wijze mediaproducten aanmaken. 
 

     Hoe we met media omgaan 
 
      DL-MV-MED-04.01: De leerlingen kunnen bewust kijken en luisteren naar mediaproducten. 
      DL-MV-MED-04.02: De leerlingen kunnen de inhoud van mediaproducten met eigen woorden navertellen. 
      DL-MV-MED-04.03: De leerlingen kunnen genieten van mediaproducten en hun waardering verwoorden. 
      DL-MV-MED-04.04: De leerlingen kunnen kritisch reflecteren over mediagebruik en -aanbod. 
      DL-MV-MED-04.05: De leerlingen kunnen mediaproducten beoordelen aan de hand van een referentiekader. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betekenis van de aanduidingen  
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We kiezen voor drie aanduidingen:  

X (groot, vetgedrukt kruisje): De leerkracht levert uitdrukkelijke inspanningen om bij alle leerlingen dit doel te helpen bereiken. Bij kleuters gaat het over een 

inspanningsverplichting, bij kinderen van de lagere school om een resultaatsverplichting 
 
Soms zijn er bij eenzelfde doel meerdere aanduidingen ‘X’ (over de leerjaren of over de niveaus heen). Dit betekent dat het bereiken van het doel over 
meerdere jaren kan gespreid worden of dat de betrokken leerkrachten afspraken maken over wie het doel meer intentioneel opneemt. 
 
x (klein, niet-vetgedrukt kruisje): De leerkracht zet dit doel aan. Aanzet geven betekent dat de leerkracht er bewust aandacht voor heeft, bij alle of een deel van de 

leerlingen. Met andere woorden: er is nog geen verplichting het doel bij zo veel mogelijk leerlingen te bereiken. 
 
+ (plusteken): De leerkracht neemt het doel bewust verder mee: vastzetten, herhalen, nastreven bij de leerlingen die het doel nog niet bereikt hebben. De 

afwezigheid van een plusteken betekent dat het doel dan moet bereikt en vastgezet zijn of dat het impliciet opgenomen is in een volgend doel van de leerlijn. 
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WAT WE OVER MEDIA KUNNEN LEREN 

1.1. De kinderen ervaren beelden, geluiden en combinaties daarvan die gebracht worden via verschillende media 

 De kinderen bekijken prenten, strips, films, boeken en beluisteren van geluidsopnamen, cd's, ... 

 
x x X X X X X X 

1.2. De kinderen beseffen dat hun wereld doordrongen is met audiovisuele boodschappen. 

 Tijdens een leswandeling ontdekken de knd een grote hoeveelheid reclame in allerlei vormen. 

 Tijdens een didactische wandeling worden geluiden opgenomen. 

 Uit een tijdschrift alle reclame laten knippen. Wat blijft er nog over? 
Integreer media op een functionele wijze in reeds bestaande hoeken vb. kranten in de leeshoek, 

computer in de schrijfhoek, diaprojector in de schilderhoek. 

 

x x X X X X X X 

1.3. De kinderen weten dat beelden en/of geluiden iets vertellen. 
 

 De knd weten dat pictogrammen hen wegwijs maken in de klas. 

 Laat de knd een geluidsband horen met geluiden van een stofzuiger, startende auto, 
sprankenlende limonade, ...) Herkennen ze de geluiden? 

Gevoelens kunnen via beelden of geluiden geuit worden 

 

 

 

x X X X X X X X 
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1.4. De kinderen ervaren dat een werkelijkheid kan voorgesteld worden door beelden en/of geluiden. 
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 Knd bespreken foto's: bv. in welk seizoen werd de foto genomen. 

 Het bespreken van foto's kan vanuit verschillende standpunten: Wat wou de fotograaf 

vertellen?  

 Wat zou het vervolg kunnen zijn van de foto? Wat zou er gebeurd zijn toen de foto genomen 

werd? 

 

 x x x X X X X 

1.5. De kinderen ervaren beelden en geluiden effect op elkaar kunnen hebben. 

 een tekenfilm afwisselend met en zonder geluid, met en zonder beeld bekijken (doek over het 
scherm) 

 Zelf een geluid nabootsen bij een korte tekenfilm vb. Tom en Jerry 

 Een vertelling kan je boeiender maken met achtergrondmuziek. Kies muziek die het verhaal 

gelijk ondersteund. 

 x x x x x X X 

1.6. De kinderen ervaren dat eenzelfde boodschap via verschillende media kan overgebracht worden. 

 De knd vergelijken 'Peter en de wolf' weergegeven met prenten of de muzikale versie. 

 Een stripverhaal maken (tekenen, foto's,...) 

 Een korte inhoud of een artikel schrijven over het verhaal, eventueel met illustraties 

 

 x x x X X   

1.7. De kinderen kunnen een aantal veelvoorkomende begrippen in verband met de media begrijpen en hanteren.  

 De knd bouwen een bruikbare mediawoordenschat op: bv. scherm, muis, diskette, cd-rom, 
harde schijf, ... 

 laat de knd vertellen over media en hierbij de juiste termen gebruiken. 
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1.8. De kinderen kunnen het effect bespreken van beelden, geluiden en combinaties daarvan in de media. 
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 De knd vergelijken een geïllustreerd artikel in een tijdschrift met een ongeïllustreerd artikel 
over hetzelfde onderwerp. 

 Laat knd een tekening maken. Kopieer deze en laat telkens verschillende knd onder een zelfde 
tekening een tekst schrijven. Hier zullen verschillende teksten onder te lezen zijn. Elk kind 
ervaart de tekening anders. 

 Laat de knd met een bepaald beeld een geluidsfragment zoeken. 

 Een beeld of een geluidsfragment tonen aan knd en hun gevoelens hierbij laten beschrijven. 

 

  x x x x X X 

1.9. De kinderen weten dat de media verschillende functies kunnen hebben. 

 De radio biedt bv. ontspanning, informatie, duiding, reclame... Ook de krant geeft datzelfde 
aanbod. 

    x x X X 

1.10 De kinderen zien in welk media-aanbod aan welke behoeften voldoet. 

 De knd kiezen i.f.v. een vooropgezet doel uit een tv-boekje: een gezellig avondje plannen, een 
documentaire film kiezen bij een opdrachtje W.O. 

 Bij spreekbeurtjes en in de tentoonstellingshoek van de klas kunnen de knd de media 
gebruiken. De keuze van de prenten, de teksten, de schikking op de toontafel, ondertitels,... 
kunnen het resultaat boeiender maken. 
 
 
 
 
 
 
 

  x x x X X X 
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1.11 De kinderen kunnen de effecten van het verspreiden van eenzelfde boodschap via verschillende media met elkaar 
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vergelijken en verwoorden. 

 De knd vergelijken tv-beelden van een sportwedstrijd met een artikel daarover in de krant. Wat 
is het aantrekkelijkste? Wie biedt de meeste informatie? ... 

 Verdeel de knd in groepjes. Geef ze elk een verschillend medium (krant, radio,...). Laat ze aan 
de hand van een reportage op tv, radio, krant, .. een verslagje of korte inhoud schrijven. 
Vergelijk de resultaten en verschillende interpretaties. 

    x X X X 

1.12 De kinderen zien in dat het variëren van het beeld en/of geluid een andere werkelijkheid kan oproepen. 
 

 Bij een vertelmoment merken de knd dat, wanneer de leerkracht iets stil en langzaam vertelt, 
de spanning stijgt. 

 Zelf doen en zelf experimenteren zal het inlevingsvermogen gevoelig doen toenemen. 

 laat de knd in groepjes eenzelfde kleurenfoto bekijken doorheen verschillend gekleurd plastic of 

zijdepapier. Zien ze de verschillen? Kunnen ze die verwoorden? 

 

    x x X X 

1.13 De kinderen weten dat beelden en/of geluiden verschillend kunnen geïnterpreteerd worden afh. van de invalshoek 

waarmee de ontvanger tegen de boodschap aankijkt. 

 Verdeel de klas in 2 groepen. Groep A krijgt een foto van een meisje met als titel 'Jonge dief'. 
Groep B krijgt dezelfde foto met als titel 'Meisje redt baby'. Beide groepen verwoorden hun 
gevoelens bij de foto en vergelijken de resultaten. 
 
 
 
 
 

  x x X X X X 
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1.14 De kinderen zien in dat relaties tussen beeld en/of geluid de subjectieve weergave van de werkelijkheid kunnen 
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beïnvloeden 

 Een beeld van een kasteel kan door bepaalde muziek een spookkasteel maar ook een 
sprookjeskasteel worden. 

  

  x x X X X X 

1.15 De kinderen zien dat beelden, geluiden en boodschappen een subjectieve weergave van de werkelijkheid zijn. 

 Alle knd krijgen dezelfde foto en ieder bedenkt een titel hierbij. 

 Een korte tv-scène laten bekijken zonder geluid. De knd spelen na en verzinnen er zelf tekst bij 
 

  x x x X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0KK 
1KK 

2KK 
3KK 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

HOE KUNNEN WE OMGAAN MET OPNAME- EN WEERGAVETOESTELLEN 

 

mailto:gbsscheut@anderlecht.brussels
https://gbsscheut.jimdo.com/


 
 

Gemeentelijke  Basisschool  Scheut 
    tel.: 02/522.95.11 – gsm : 0499/86.69.82 
  Van Souststraat 80 – 1070 Anderlecht 

gbsscheut@anderlecht.brussels  

 https://gbsscheut.jimdo.com/    facebook/GBS Scheut 
 

 

 

12 

2.1 De kinderen kunnen audiovisuele media technisch bedienen. 

 Een televisietoestel aan- of uitzetten, de kleur regelen, het geluidsvolume, de toonscherpte 
bijstellen, enz. 

 Zorg voor toestellen die technisch perfect in orde zijn. Voorzie in eventuele moeilijkheden 
vooraf (stekker, contactdoos, te korte verlengdraden) 

 Maak vooraf, via een beurtrooster, afspraken rond het gebruik van de dure of de niet-

verplaatsbare toestellen 

x X X X X X X X 

2.2 De kinderen kunnen de audiovisuele media functioneel bedienen. 

 In het kijk- en luisterboekje van de kleuterklas staat een cdspeler met leuke deuntjes. Samen 
met de juf proberen enkele kleuters de werking uit. (eventueel met gebruikspictogrammen) 
Daarna kunnen ze zonder hulp naar de muziek luisteren 

 Laat de toestellen regelmatig gebruiken. 

 

        

2.3 De kinderen kunnen voldoende informatie inwinnen over audiovisuele middelen om ze zelfstandig te hanteren.  

 De kinderen gebruiken de handleiding bij een toestel als informatiebron om al de 
mogelijkheden te onderzoeken. 

 Laat kinderen hun ervaring gebruiken om andere kinderen verder op weg te helpen. 

 Laat kinderen informatiebronnen raadplegen om de technische aspecten van toestellen te 

verkennen. Bied eventueel zelf een alternatieve gebruiksaanwijzing aan waarmee ze zelfstandig 

aan de slag kunnen 

x x x x X X X X 
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2.4 De kinderen kunnen de audiovisuele media technisch hanteren om een product te realiseren. 
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 De knd maken een geluidsband bij een fotoreportage. Ze houden rekening met het 
geluidsvolume. 

 Om media zelfstandig functioneel te leren gebruiken volgens terugkerende principes, dient dit 
aangebracht te worden per toestel, vooraleer er een nieuw toestel aangeboden wordt. 

 Om te komen tot een product mogen we het experimenteren met de mogelijkheden van de 
toestellen niet overslaan. Uit die fase komen de meeste creatieve ideeën.  

           -->Middel en doel mogen niet verward worden. 

 

x x X X X X X X 

2.5 De kinderen kunnen boodschappen overbrengen via verschillende media, rekening houdend met hun verschillende 

mogelijkheden en beperkingen 

 De knd zetten een slogan op muziek, maken een sfeerfoto bij een gedicht, nemen een voor de 
camera gespeelde reclamespot op waarbij meerdere kinderen meespelen. 

            --> Knd zelf laten kiezen uit de mogelijkheden, zelf ondervinden wat haalbaar is en wat     
                 eventueel kan mislukken. Samen reflecteren op het waarom (werkproces)levert een   
                 snelle  vooruitgang op. 
 

  x x X X X X 
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HOE WE MET MEDIA KUNNEN CREËREN 
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3.1 De knd maken combinaties tussen beelden en/of geluiden. 

 De knd plaatsen prenten bij elkaar die bij elkaar horen (associatiespel beeld) bv. een kindje in 
badpak bij een foto van een strand. 

 De juiste prent bij een geluid plaatsen (associatiespel beeld en geluid), bv.: We horen klokgelui, 
we plaatsen dit met een prentje van een klok. 

(1) Zorg dat de knd heel verrassende keuzes kunnen maken door het aanbod zo te variëren 
dat voor de hand liggende associaties niet zomaar gemaakt kunnen worden. 

(2) Naast associaties beeld-beeld, beeld-geluid, kan nog gezocht worden naar andere 
combinaties: geluid-geluid (fietsbel-autoverkeer), geluid- beeld (gedicht - sfeerfoto's), 
bewegingsgeluid (zoevend touw) enz. 

(3) Grotere kinderen zijn in staat complexere associaties te maken. Veel mogelijkheden tot 

creëren liggen hier open.  Bv. Bij geluidsachtergronden beelden zoeken, die prenten 

dan op hun beurt weer ondertitelen zodat het geheel een gevoelen weergeeft. 

        

3.2 De knd brengen een volgorde aan in een reeks van voorwerpen, beelden en/of geluiden zodat ze een geheel vormen.  

 De knd construeren met behulp van prenten een verhaal. 
i) Drie prentjes die in een willekeurige volgorde werden gezet, kunnen reeds meerdere 

verhaallijnen opleveren. Telkens er een prentje bijkomt, nemen de mogelijkheden 
exponentieel toe. 

ii) Het aantal prenten dat een verhaal illustreert kan gaandeweg ook beperkt worden, zodat 
steeds meer lacunes in een verhaal creatief moeten worden aangevuld. Bv. Laat in een 
stripverhaal een reeks prenten we. Vul de verhaallijn verder in. 

iii) Postkaarten en vakantiekiekjes bieden veel mogelijkheden. Bv. fotoreportage van een 

'vakantie op een onbekend eiland' laten maken vanuit allerlei beschilderde en verknipte 

postkaarten en foto's. 
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3.3 De knd kunnen zelf combinaties van beelden en/of geluiden maken. 
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 Een reeks foto's ordenen naar eigen smaak en er met geïmproviseerde instrumenten muziek bij 
maken. 
 

x X X X     

3.4 De knd kunnen een gegeven uit de werkelijkheid voorstellen met beelden en/of geluiden. 

 De knd bootsen een geluidsachtergrond na om het thema 'de straat' te illustreren. 

 Afh. van het aanbod (waarmee?), de bedoeling (waarom?), de timing (wanneer?), de doelgroep 
(voor wie?) en het onderwerp (wat?)wordt de werkelijkheid anders weergegeven. 

 De stem van de knd vastleggen en herbeluisteren werkt heel vervreemdend. De eigen stem 
blijkt vervormd en is soms onherkenbaar. 
 

 x x x X X X X 

3.5 De knd creëren nieuwe werkelijkheden door het variëren van beelden en/of geluiden. 

 De knd maken fotocollages waarbij figuren in een andere achtergrond geplaatst worden. 

 Bestaande foto's kunnen eenvoudig bewerkt worden door erop te tekenen of ze in te kleuren. 
Je kunt ze doorboren of er gaten in snijden waardoor een deel van een 2de foto zichtbaar 
wordt. De knd bedenken vast zelf nog allerlei andere methoden. 

 Organiseer een brainstorm rond een nieuwe werkelijkheid: bv. 'Het leven op planeet X'; Elk 
idee, hoe gek ook, mag meedoen. Daarna samen selecteren en de 'spelregels' afbakenen 
waarbinnen zal gecreëerd worden. 

               --> vb. alle huizen zullen ronde ramen hebben. De mensen verplaatsen zich enkel door de   
               lucht. Verwerken in strips, verhalen, collages, toneel, klankspel, enz. 
 

 x x x X X + + 
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3.6 De knd kunnen een boodschap overbrengen. 
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 Een gedicht schrijven en voordragen om je liefde voor iemand te tonen. 

 Nadat de knd voldoende geëxperimenteerd hebben, kan besproken worden waarop ze kunnen 
letten om een boodschap over te brengen. Bv. kies de grootste letter voor het belangrijkste 
woord. 

  

 x x x x x X X 

3.7 De knd kunnen verschillende media gebruiken om een boodschap over te brengen. 

 De knd doen bij een thema, bv. 'week van het bos', een oproep om de natuur te respecteren via 
zelfgemaakte affiches, collages, fotoreportage, interview,... 

           --> 1 activiteit laten uitwerken met verschillende middelen. 
 

 x x x x x X X 

3.8 De lln kunnen zender en ontvanger verrekenen in het overbrengen van een boodschap. 

 Gevaarlijke verkeerstoestanden in de schoolomgeving aanklagen: 
--> door de burgemeester via een beleefde doch dringend brief te verwittigen van de toestand.                                                                                                                                 

--> in de klas een maquette maken van de situatie met de gevaarlijkste plaatsen en gebruiken 

bij het bespreken van het probleem. 

 Heel grappige situaties kunnen ontstaan door het niet afstemmen van de boodschap op de 

ontvanger van die boodschap. Bv. tandpastareclame waarbij een slijkerig goedje uit de tube 

komt, een tramhalte op het poolijs. 

  x x X X X X 

 
 
 
 
 

 0KK 
1KK 

2KK 
3KK 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

mailto:gbsscheut@anderlecht.brussels
https://gbsscheut.jimdo.com/


 
 

Gemeentelijke  Basisschool  Scheut 
    tel.: 02/522.95.11 – gsm : 0499/86.69.82 
  Van Souststraat 80 – 1070 Anderlecht 

gbsscheut@anderlecht.brussels  

 https://gbsscheut.jimdo.com/    facebook/GBS Scheut 
 

 

 

17 

3.9. De knd kunnen op een creatieve wijze mediaproducten aanmaken. 

 In een stripverhaal worden lege tekstballonnetjes ingevuld, zodat er een nieuw verhaal 
ontstaat. Op het einde verschillende oplossingen vergelijken. 

 Laat verschillende groepjes vertrekken vanuit een ander medium. Probeer na een eerste 
bespreking te komen tot 1 eindresultaat. Hoe maken we er 1 geheel van? Bv. Vertrekkend 
vanuit verschillende media benaderen enkele groepjes het thema 'water'; Met geluid (opname 
van een stromende kraan, doortrekken van het toilet), prent (fotocollages en blauwe 
papiersnippers) en video-opname (handen plonzen in een emmer). Wat is er te kort? Welke 
raakpunten zijn er? Hoe maken we dit alles tot 1 geheel? Misschien in een toneelstukje, een 
tentoonstelling, als illustratie bij een gedicht,....) 

 

x x X X X X X X 
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HOE WE MET MEDIA OMGAAN 
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4.1 De kinderen kijken en/of luisteren naar allerlei mediaproducten. 

 De kinderen komen dagelijks in aanraking met vele meida: films, tekeningen, usb-sticks, cd, 

videoreportages, prenten, ... 
 

x x x x X X X X 

4.2 De kinderen kunnen mediaproducten aandachtig bekijken en/of beluisteren. 

 Een aan hun leeftijd aangepaste tv-uitzending met interesse volgen. x x x x X X X X 

4.3 De kinderen kunnen de inhoud van mediaproducten met eigen woorden vertellen. 

 Een aan hun leeftijd aangepaste tv-uitzending met interesse volgen en erover vertellen 

 Aandachtig kijken en luisteren vereist: concentratie, betrokkenheid en oriëntatie: 

 Beschouwen van wat gezien/gehoord werd is noodzakelijk om niet te vervallen in het 
consumerende, het vluchtige. Alle aspecten van een mediaboodschap kunnen onderwerp zijn: 
inhoud, opgewekte gevoelens, gebruikte technieken. 

 Door de kinderen over de inhoud te laten vertellen, weten we of ze aandachtig gekeken of 
geluisterd hebben. 

 Bespreken en beschouwen begint met vrij en ongestructureerd vertellen. Naarmate de 
kinderen meer ervaring hebben zal de bespreking meer gestructureerd verlopen. We werken 
dat in de hand door eerst zelf een bepaalde volgorde in de besprekingen aan te houden. Later 
gebruiken de kinderen een zelfgevonden ordening. 

 "Verwoorden" hoeft niet letterlijk te betekenen: in een gesprek. Reageren en reflecteren op 
kan bijvoorbeeld ook via tekeningen, teksten, gedichten,... 

x x x x X X X X 
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4.4. De kinderen kunnen waardering opbrengen voor en genieten van mediaproducten van: 

- zichzelf en anderen 
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- de eigen cultuur 

- andere culturen.  

Ze kunnen die waardering verwoorden. 

 De kinderen bespreken een zelfgemaakt klanktafereel dat werd opgenomen. Na het 
beluisteren, de tape bespreken. Een video-opname bekijken en bespreken waarop bijvoorbeeld 
etnische dansen staan.Het genieten vormt het uitgangspunt, daarna formuleren de kinderen 
hun mening. 

 In het kader van een uitwisselingsproject met een andere klas of school, foto of 
videoreportages uitwisselen ter kennismaking. 

 De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie. Zijn manier van waarderen en verwoorden 
beïnvloedt in belangrijke mate de houding van de kinderen en draagt bij tot de vorming van 
attitudes. 

 

    x x X X 

4.5 De kinderen genieten van het waarnemen van mediaproducten en worden zich bewust van de eigen voorkeuren. 

 De kinderen bekijken een aantal gevarieerde tv-programma's. Ze vergelijken de inhoud en 
rangschikken de programma's naar hun voorkeur. 
 

x x X X X X + + 

4.6 De kinderen kunnen reflecteren op het eigen mediagebruik en motiveren hun programmakeuze. 

 De kinderen maken een overzicht van wat ze in een week aan programma's hebben gehoord of 

gezien en ze vergelijken die met elkaar. 
  x x X X + + 

4.7 De kinderen kunnen een bewuste keuze maken uit het media-aanbod gebruikmakend van programmaoverzichten. 
 

 De kinderen raadplegen een programmaboekje om een keuze te maken. De keuze wordt 
besproken 
 

  x x X X X X 
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4.8 De kinderen kennen een relativerende plaats toe aan het massale media-aanbod. 

 Na een wandeling in de schoolomgeving en het bekijken van magazines, kranten en tv-spots 
wordt het reclameaanbod vergeleken en besproken. 
 

        

4.9 De kinderen benaderen de media kritisch. 

 Laat de kinderen een volwassene interviewen en het interview neerschrijven in de vorm van 

een krantenartikel. Laat ze daarna aan de geïnterviewde vragen of datgene wat ze 

neerschreven overeenkomt met wat hij bedoelde. 

 Laat kinderen nieuwsberichten over eenzelfde onderwerp vergelijken. 

 

  x x X X + + 

4.10 De kinderen ervaren dat beelden en/of geluiden verschillend kunnen geïnterpreteerd worden, afh. van de context 

waarin ze voorkomen. 

 Bij een stripverhaal geeft de achtergrond dikwijls het gevoel aan. Laat de kinderen een 

achtergrond creëren bij een bepaald gevoel. 

 

 x X X + + + + 

4.11 De kinderen kunnen mediaproducten beoordelen volgens een (eigen) referentiekader. 

 Ze houden bij de bespreking rekening met mediale facetten als: vorm en inhoud, klank en 

beeld, informatie en werving.. Andere facetten hebben meer betrekking op hun gevoelens, hun 

interesses. 

  x x X X + + 

 
Voor meer informatie met voorbeelden / didactische suggesties : 
 
Leerplan muzische vorming OVSG - MEDIA 
Muzische vorming in de basisschool : IEDEREEN ARTIEST ! – OVSG 
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