Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Beeldbankkoffer
Met volle kracht vooruit, Beeldbank Brugge daagt je uit!
Een educatieve koffer over portretten en beroepen voor de 2de graad lager onderwijs
Kinderen fantaseren allemaal over wat ze later graag willen worden. Beroepen als
dokter, brandweerman, voetballer, model, dierenarts, acteur, cowboy of prinses zijn in
de ogen van vele kinderen “droomberoepen”.
Kinderen maken ook portretten/ tekeningen van hun huisdieren, familie, vriendjes,
verhaaltjes, dromen en hun fantasie.
Als leerkracht kruip je in de huid van fotograaf om de kinderen wegwijs te maken op
beeldbankbrugge.be. Je neemt hen mee doorheen de geschiedenis aan de hand van
foto’s en diverse doe- en spelopdrachten.
DOELSTELLINGEN
Met deze koffer laten we de kinderen op een speelse manier kennismaken met en
kijken naar portretten, beroepen en beeldbankbrugge.be, want die tonen mensen en
vertellen over hun beroep, afkomst, familie, persoonlijkheid, emoties, kledij en
dergelijke. Een boeiend onderwerp.
LESPAKKET

10 algemene lessen:
Het mysterie van de verdwenen portretten
Gevoelens
Het fototoestel op verschillende manieren bekeken
Maak een portret van jezelf!
Kaders maken
Poppenkast
Zie ik mezelf wel
Ik hoor je wel, maar ik zie je niet!
Zoeken naar gelijkaardige beelden
Fotocollage

2 lesthema’s:
Beroepen (3 lessen)

Beroepen doorheen de tijd
Hoe verloopt het beroep van?
Spelen met beroepen
Kinderportretten (3 lessen)
Poseren zoals in portretten
Wat gebeurde er tussen de 2 foto’s
In dialoog met een kinderportret
TIPS & TRICKS
Raadpleeg zeker onze tips & tricks om je wegwijs te maken met de koffer.
ONDERSTEUNEND MATERIAAL
Lespaketten
Koffer met begeleidend materiaal

ONTLENEN
De koffer en lespakketten kan men ontlenen in het Stadsarchief van Brugge.
De maximale duur van ontlening bedraagt 3 weken.

WAARBORG
Bij afhaling van de koffer zal er een waarborg van 30 euro betaald moeten worden.
Reserveren kan via stadsarchief@brugge.be

Contactinformatie
Stadsarchief
Stadsarchief Burg 11 bus A 8000 Brugge
T +3250448260
stadsarchief@brugge.be
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle openingsuren
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Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren

