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Een selfie uit het verleden
De oma van de oma van mijn oma

Lesduur: 50 minuten |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: tweetallen

Wat heb je nodig?

• een (oude) schilderijlijst

• verkleedkleren

• gekleurd papier of karton

• scharen, lijm, stiften

• een camera (of tablet of smartphone)

Hoe leefde jouw oma toen ze zo oud was als jij? En de oma van jouw oma? En hoe zag ze eruit? 

Jullie gaan je verdiepen in het leven van je voorouders. 

Stap 1

Bekijk de tijdlijn op http://bit.do/tijdlijn. Werk in tweetallen. Jullie gaan steeds met stappen van 

50 jaar terug in de tijd. Welke tijd spreekt jou het meeste aan? Kies een tijd. Je hoeft niet allebei 

dezelfde tijd te kiezen. Bespreek samen hoe de oma van de oma van jouw oma (of opa van de opa 

van jouw opa) eruitgezien zou hebben.

Stap 2

Zoek naar informatie (op internet of in je geschiedenisboek) en naar afbeeldingen van mensen uit 

die tijd. Kijk goed naar hun kleding en de kleuren. 

Stap 3

Verzamel spullen waarmee je je kunt kleden als jouw 

overovergrootouder of maak zelf materialen met papier 

of karton, waarmee je kleding kunt uitbeelden. Je gaat 

een portret maken, dus je hoeft alleen aandacht te 

besteden aan je gezicht en je schouders. 

Help elkaar met het bedenken en maken van 

passende kleding.

Stap 4

Maak een selfie van jezelf als jouw voorouder.
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Tips

•  Hang een effen kleur laken op als achtergrond. Een kleur als blauw of groen maakt de 

foto’s sprekender.

•  Laat iemand een schilderijlijst om je gezicht houden. Het is niet erg als de lijst een 

beetje scheef staat.

•  Zorg voor genoeg licht als je een foto maakt, maar gebruik geen raam met licht van 

buiten als achtergrond. Je krijgt dan last van ‘tegenlicht’, dat zorgt ervoor dat het 

onderwerp op je foto donkerder wordt. 

Stap 5 

Print de foto uit en hang deze op. Schrijf erbij uit welke tijd jouw oma van de oma van je oma 

komt.

Extra 

1  Spreek af dat iedereen een andere voorouder uit een 

andere tijd kiest. Als je de foto’s ophangt in volgorde  

van tijd, heb je een tijdlijn.

2  Gebruik in plaats van de tijdlijn uit stap 1 het boek  

De Oma van de oma van mijn oma van Marc ter Horst. 

 


