Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



Tips & tricks
Tips & tricks
Dankzij deze handige tips en tricks kun je direct starten met de beeldbankkoffer in je
klas.
Checklist materiaal beeldbankkoffer:
Materiaallijst
Mapjes die in de koffer aanwezig zijn
Handleidingen:
Werken met beeldbank Brugge
Wordle (Les 3 van het Thema beroepen)
Tip: We raden iedereen aan om de handleiding “werken met beeldbankbrugge.be”
door te nemen alvorens te werken met volgende lessen:
Algemene lessen:
Gevoelens
Thema beroepen:
Hoe verloopt het beroep van …?
Thema kinderportretten:
Poseren zoals in portretten
Voor deze lessen werk je immers met www.beeldbankbrugge.be.
Tip: De Wordle-handleiding heb je nodig voor de les:
Thema beroepen:
Spelen met beroepen
Extra Les:
Museum (voorbereiden en openen) is een extra les.

Dit is een toonmoment aan medeleerlingen, ouders, grootouders, etc. van de werkjes
die ze gemaakt hebben rond portretten en beeldbank Brugge. De leerkracht(ten) van
de 2de graad lager onderwijs en directie kunnen zelf beslissen of ze een toonmoment
organiseren in hun school.

Vragenlijsten:
Vragenlijsten om af te printen voor de leerlingen.
Algemene lessen:
Het fototoestel op verschillende manieren bekeken:
Vragenfiche 1
Vragenfiche 2
Vragenfiche 3
Vragenfiche 4
Thema kinderportretten:
In dialoog met een kinderportret:
vragenlijst

Extra benodigd materiaal:
Niet al het materiaal dat men nodig heeft zit in de beeldbankkoffer.
Hieronder staat een overzichtje van het extra benodigd materiaal:
Algemene lessen:
Gevoelens:
Computerklas
Het fototoestel op verschillende manieren bekeken:
Analoog fototoestel of wegwerpcamera
2 digitale fototoestellen
Andere soorten fototoestellen kan men integreren in de les
Zaklampen
Maak een portret van jezelf!:
Suggestie 1:
Verf
Penselen (ook fijne penselen)
Suggestie 2:
Foto van iedere leerling
Doorzichtig plastiek folie
Alcoholstiften
Verf
Penselen (ook fijne penselen)
Tekenpapier
Kaders maken:
Afbeeldingen van verschillende soorten kaders
Kaders

Karton
Kleurpotloden
Stiften
Verf
Penselen
Scharen (eventueel kartelscharen)
Tekenpapier
Gekleurd papier
Lijm
Poppenkast:
Poppenkast
5 achtergronden
Poppen voor poppenspel zitten in de koffer!
Zie ik mezelf wel:
Foto van iedere leerling in lichtgrijs
Prenten
Stiften
Kleurpotloden
Ik hoor je wel, maar ik zie je niet!:
Cd-speler (cd zit in de beeldbankkoffer)
Zoeken naar gelijkaardige beelden:
Tijdschriften
Foto’s
Fotocollage:
Foto’s
Gekleurd papier
Wit papier
Stiften
Kleurpotloden
Schaar
Lijm
Tijdschriften
Verf
kwasten
Thema beroepen:
Beroepen doorheen de tijd:
Papier
Verschillende soorten materialen om hun kleren te versieren
Fototoestel
Hoe verloopt het beroep van?:
Papier/ word
Computerklas
Spelen met beroepen:
Computerklas

Thema kinderportretten:
Poseren zoals in portretten:
Camera’s
Oude klasfoto
Recente klasfoto
Computerklas
Wat gebeurde er tussen de 2 foto’s:
Klokje
Digitale camera
Succes en veel plezier!

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

