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De baard van Sinterklaas 

Beeldende vorming  

Lesduur: 30 minuten  |  Lesvorm: zelfstandig werken  

Doel: Experimenteren met verschillende tekenmaterialen

Wat heb je nodig?

• Verf 

• WC-rolletjes 

• Werkblad De baard van Sinterklaas 

Een baard van de Sint stempelen

Doe eerst wat verf op een bordje. Geef ieder kind een wc-rolletje. Laat de kinderen het wc-rolletje 

met de (ronde) onderkant in de verf dopen. Vervolgens kan met het wc-rolletje gestempeld worden 

aan de baard van de Sint op het werkblad. 

Kinderen experimenteren middels deze activiteit door te stempelen met alledaagse materialen. In 

plaats van een wc-rolletje kan natuurlijk ook worden gestempeld met bijvoorbeeld verschillende 

dopjes. 

Tip: Kopieer het werkblad op rood papier, de baard van Sinterklaas komt dan nog beter “uit de 

verf”.
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 kaarten en satellietfoto’s, uitgeknipt en geprint

• Google Earth en Google Maps op het digibord

• eventueel computers met Google Maps of Google Earth

• landkaart of atlas

Vroeger werden landkaarten gemaakt door met een schip naar dat land te varen. Daarna 

werden ze gemaakt door met een vliegtuig boven het land te vliegen. Iemand maakte dan 

foto’s van bovenaf. En die foto’s werden overgetekend. Dat hoeft nu niet meer! We hebben 

satellieten die foto’s voor ons maken en computers die er kaarten van kunnen maken.

Start de les met het laten zien van een ‘echte’ landkaart. Als u al ver gevorderd bent in thema 

1, kunt u volstaan met het activeren van de voorkennis. Is thema 1 nog niet aan bod geweest, 

bespreek dan hoe je kunt zien wat er op de kaart afgebeeld is. Bespreek kort de verschillende 

kleuren en vormen en wat ze betekenen.

Kaarten versus satellietfoto’s

•  Start Google Earth op het digibord. Zorg ervoor dat alle lagen uitstaan (links onderin, alle 

vinkjes uitzetten). Laat de kinderen zien hoe je kunt ‘vliegen’ naar een plek door eerst 

‘Nederland’ in te typen. 

•  Laat de kinderen kiezen waar ze naar willen kijken. Hoe dichtbij kun je komen? Neem de tijd om 

samen met de kinderen Nederland te verkennen. Wijs op opvallende vormen in het landschap.

•  Zet steeds een nieuwe laag aan: wegen, plaatsen, 3D, gebouwen. Het weer is ook leuk om aan 

te zetten.

•  Leg uit hoe een satelliet werkt: Een satelliet is gemaakt door mensen. Het is een apparaat 

met computers en camera’s erin. Er zit ook een antenne op. Via de antenne stuurt de satelliet 

berichten naar de aarde. Er zijn verschillende soorten satellieten. Observatiesatellieten maken 

foto’s van de aarde. Die worden gebruikt om kaarten van te maken. 

•  Start Google Maps op het digibord en zoek de plek van de school op. Bekijk de details van de 

omgeving en zet dan het beeld om in een satellietfoto door (linksonder) op Earth te klikken.

•  Bespreek de verschillen en overeenkomsten tussen een kaart en een satellietfoto. Door 

een aantal keren te wisselen van beeld, krijgen de kinderen een goed idee van hoe het


