
Lesbrief maak een spetterende vriendschap dansfilm 

 

 

Deze lesbrief heeft als doel meer betrokken te creëren bij de workshop. Je vindt in deze lesbrief leuke 

opdrachten passend bij de activiteit. Deze opdrachten zullen de creativiteit van de leerlingen 

bevorderen, ik daag jullie uit vast na te denken over de inhoud, het creëert ruimte om er vast over te 

fantaseren.  

Dit is ook een makkelijke, laagdrempelige manier om als leerkracht zelf kunst en cultuur aan te bieden 

tijdens een standaard schooldag. Je zult merken dat het toevoegen van creatieve aspecten de 

concentratie, het inzichtelijk vermogen, het waarnemen, de fantasie, het samenwerken en de 

creativiteit van de leerlingen zal ontwikkelen/ bevorderen. 

Opdracht 1: Oriënteren onderwerp. 

Lees de titel van de workshop. Bespreek eens met elkaar, als jij deze titel hoort, wat denk jij dat er gaat 

gebeuren? Krijg je hier een gevoel, een idee of vragen bij?  

Opdracht 2: Onderzoeken van thema en reflectie na elke minuut.  

Ga allemaal aan je eigen tafeltje op zoek naar leuke gedichtjes en plaatjes over vriendschap. Hoe zie jij 

dat? ( Doe deze opdracht 5 minuten. Elke minuut moet iedereen stoppen met zoeken, laat elke 1 

minuut, 3 a 5 kinderen hun gevonden afbeelding of gedicht tonen aan de klas. )  

Opdracht 3: Uitvoeren en reflectie  

Wat is vriendschap voor jou? Deel gekleurde kleine briefjes uit in de klas. Iedereen 2 a 3. Laat elk kind 

lekker voor zichzelf eens opschrijven wat vriendschap voor hem/ haar is. Tijdens de vorige opdracht 

hebben ze flink veel inspiratie kunnen opdoen door de afbeeldingen van het internet, maar ook door de 

korte presentaties van hun klasgenoten.  

Maak van alle briefjes een vriendschapsdeur, plak de deur helemaal vol en neem een foto van de deur 

mee tijdens de workshop. ( jullie deur zal in de film terugkomen) Lees tijdens het opplakken de 

briefjes. Kijk en denk er eens over na, welk briefje maakt indruk op jou?  

 

Opdracht 4: Evalueren  bespreek de opdracht 



• Wat heb je geleerd wat je eerder niet wist 

• Welk verhaal heeft je blij, boos, bang of juist verdrietig gemaakt?  

• Zie jij vrienden nu anders dan voor deze opdracht?  

• Welk gevoel kreeg jij van deze opdrachten? 

 

 


