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Weekschema   

B.c.:”Klik, klik, op stap als fotograaf!”                  

       
maandag dinsdag woensdag 

 

donderdag vrijdag 

Inleiding thema: de 

klaspop met zijn foto. 

 

Spel : ‘Wie is het?’ + zelf 

een foto nemen + 

bespreking fototoestel. 

Verhaal vertellen aan 

klasgroep (zie 

maandagmiddag). De 

verhalen vertellen we de 

komende week aan de 

eerste kleuterklas. 

Zorg: “Wat is er 

veranderd aan de 

klasfoto?” (soort 

kimspel met kleuters 

en fototoestel) 

                                

Op tocht door de 

school a.d.h.v. 

detailfoto’s: “waar 

vind je de details 

terug?” 

 

Poseer achter de 

kader zoals… (gooi 

met de emotie-

dobbelsteen) 

 

Spel herhalen met de 

andere helft kleuters. 

 

k.a : 

• Bouwen + erna een 

foto nemen. 

• Werkblaadjes. 

• Fotokader met 

verschillend 

materiaal. 
• Foto’s uit 

tijdschriften 

bewerken. 
• Portretfoto 

schilderen. 
• Aanbod van 

“kijkmateriaal”. 
 

Foto’s van vroeger 

bespreken en 

vergelijken met nu + een 

tijdslijn maken met de 

kleuters. 

 

k.a : 

• Bouwen + erna 

een foto nemen. 

• Werkblaadjes. 

• Fotokader met 

verschillend 

materiaal. 
• Foto’s uit 

tijdschriften 

bewerken. 
• Versje 

uittekenen. 
• Aanbod van 

“kijkmateriaal”. 

Taalspel: 

verschillende 

samenstellingen 

zoeken: trouwfoto, 

groepsfoto, … 

(opschrijven + 

voorbeeld bijhangen.) 

 

 k.a : 

• Bouwen + erna 

een foto nemen. 

• Werkblaadjes. 

• Foto’s uit 

tijdschriften 

bewerken. 
• Portretfoto 

schilderen. 
• Aanbod van 

“kijkmateriaal”.   

Vervolg van de tocht. 
 

k.a : 

• Bouwen + erna 

een foto 

nemen. 

• Werkblaadjes. 

• Fotokader met 

verschillend 

materiaal. 
• Versje 

uittekenen. 
• Uit 

tijdschriften 

foto’s knippen 

en er nieuwe 

foto’s van 

maken. 
• Aanbod van 

“kijkmateriaal”. 

Vervolg van het 

poseren. 

 

k.a : 

• Bouwen + erna 

een foto 

nemen. 

• Werkblaadjes. 

• Fotokader met 

verschillend 

materiaal. 
• Uit 

tijdschriften 

foto’s knippen 

en er nieuwe 

foto’s van 

maken. 
• Versje 

uittekenen. 
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 • Aanbod van 

“kijkmateriaal”. 
+ alles verzorgd 

meegeven 

k.a: zie vm + 2 

fotografen aanstellen 

die op pad gaan 

+ervaringen vertellen + 

foto’s afprinten en in 

het fotoboek kleven + 

tekst bijschrijven. 

 

 k.a: zie vm + 2 

fotografen aanstellen 

die op pad gaan 

+ervaringen vertellen 

+ foto’s afprinten en 

in het fotoboek 

kleven + tekst 

bijschrijven. 

k.a: zie vm + 2 

fotografen aanstellen 

die op pad gaan 

+ervaringen vertellen 

+ foto’s afprinten en 

in het fotoboek 

kleven + tekst 

bijschrijven. 

Verhaal vertellen + het 

verhaal in beeld brengen 

met juf/meester,… 

De fotografen 

bespreken hun foto’s.      

 De fotografen 

bespreken hun foto’s. 

De fotografen 

bespreken hun foto’s.   

 

WAT NOG… 

 

� Spel: wie is het? 

� Kader maken: repen meten, knippen en versieren. 

� Hoeken verrijken met fotokaders, fototoestellen, foto’s, batterijen, CD-roms, poseerhoekje, … 

� Verhalen:” Even lachen, Muis!”, “Dat ben jij, Kiki!”. 

� Memory of domino maken met zelfgenomen foto’s (eventueel tegenstellingen,…) 

� ‘10 tellen kijken’ maken met PowerPoint. 

� Versje “het foto-album” 

� A.d.h.v. foto’s zelf een stappenplan laten maken (bvb om soep te maken thuis) 

� Kleuters die moeite hebben om gevoelens te uiten en om deze te verwoorden: in verschillende emoties fotograferen en 

deze bij de spiegel hangen. Kleuters vinden het leuk die emoties na te doen. 

� De fotograaf bezoeken. 

� Een verhaal in logische volgorde leggen. 

� Een puzzel maken met een zelfgenomen foto. 

� Het fototoestel kan in alle thema’s meegaan ! 


