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Onderwerp 
Het onderwerp van dit nieuwe project is ‘Op reis met ...' De leerlingen gaan zich aan 
de hand van de reizen van een persoon die 500 jaar geleden leefde, verdiepen in de 
cultuur en gebeurtenissen in die periode van 'ontdekkers en hervormers'. 
  
Idee 
Het idee van dit project is dat de leerlingen een reisverslag of krant gaan maken over 
de periode tussen 1500 en 1600. In deze krant staat alles wat in een normale krant 
ook staat: nieuws, maar ook andere zaken. Het is aan de leerlingen om te bedenken 
wat ze precies in hun krant willen hebben staan.  
De vrijheid is (binnen kaders) groot. Het is de bedoeling dat ze zelf informatie 
opzoeken en bedenken hoe ze hun reisverslag/krant vorm willen geven.  
  
Doel en vaardigheden 
De leerlingen krijgen (meer) kennis over de periode van 'ontdekkers en hervormers' 
en leren deze kennis omzetten in een product. Hierbij trainen ze de volgende 
vaardigheden: 
 
- Samenwerken. Het eindresultaat is een groepsproduct. Wel is het mogelijk dat ze in 
hun eigen tijd individueel aan een deel van de krant werken. 

- Schrijven. In een krant staan geschreven stukken. Onder begeleiding leren ze om 
goed lopende stukken te schrijven. 

- Creativiteit. De leerlingen hebben alle vrijheid in het maken van hun krant. In 
overleg met elkaar is in principe alles mogelijk. 

- Plannen. Ze leren realistisch plannen (‘hoe lang heb ik om iets af te maken’) en 
nuttig met hun tijd om te gaan. 

- Feedback. Zowel geven als ermee omgaan. 



Opdracht 
Jullie gaan met elkaar een reisverslag of krant samenstellen. De inhoud moet te 
maken hebben met de reizen van de door jullie gekozen persoon, maar de manier 
waarop jullie dat doen, mag je zelf bepalen. We beginnen met oriënteren en 
overleggen, voordat jullie ook daadwerkelijk aan het werk gaan. 
De volgende eisen worden gesteld: 
 
- Het is een groepsopdracht. Jullie moeten dus met elkaar samenwerken. 

- Het onderwerp staat vast: 'Op reis met ...' 

- De inhoud moet overeenkomen met de werkelijkheid. 

- Denk goed om de lay-out; het moet er mooi en netjes uitzien. 

 
Planning  
14 september 
Kennismaken, project bespreken en oriënteren, onder andere via 
reformatieenonderwijsnu.nl. 
Huiswerk: bedenk thuis voor de volgende les wat je zou willen doen 
 
21 september 
Ideeën bespreken. De inhoud van reisverslag/krant bepalen. Beginnen met 
informatie opzoeken. 
Huiswerk: doe thuis wat nodig is om de volgende les verder te kunnen werken 
 
28 september 
Informatie opzoeken en alvast aan het werk gaan. 
Huiswerk: doe thuis wat nodig is om de volgende keer verder te kunnen 
 
5 oktober 
Overige informatie opzoeken en verder aan het werk gaan. Speciale les. Tijdens de 
les krijgen we bezoek van redactieleden van de schoolkrant SPartacus. 
Huiswerk: zoek de informatie op die je nog nodig hebt; vanaf de volgende les zullen 
we ons gaan richten op het daadwerkelijk maken van reisverslag/krant 
 
12 oktober (docent afwezig; begeleiding van hoofdredactie SPartacus) 
Zelfstandig, onder begeleiding, aan het werk.  
Huiswerk: zorg dat je ongeveer alles hebt gedaan wat je moest doen; de volgende 
les kan iedereen er dan feedback op geven 
 
19 oktober Herfstvakantie 
 
26 oktober 
Feedback geven op elkaars werk. Alles afronden. 
Huiswerk: bereid (jouw deel van) de presentatie voor 

  
2 november  
Laatste keer. Presenteer reisverslag/krant. Na afloop krijg je een gedrukt exemplaar mee. 


