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Klasbak

klasbak, klas en erfgoedverhaal

Een driehoek als kapstok
In het klasbakmoment gaan onderstaande drie
elementen in samenspel met elkaar. Denk na over de
mogelijke verhalen (1.1), je publiek (1.2) en jezelf als
klasbak (1.3).

1.1

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Mijn verhalen

Noteer alle mogelijke inhouden
of thema’s waarover jij kan
vertellen. Put uit je passie,
expertise, achtergrond ...
rond erfgoed.
OVER AL DEZE
ONDERWERPEN HEB IK
IETS TE DELEN EN
VERTELLEN

het verhaal
de lesinhoud

1.2

de KLASBAK

het publiek

de leraar @ interim

de leerlingen

Opmerking: je moet
nu nog geen keuze
maken. Dat doe je in
stap 3.1.

Mijn publiek

1.3

Kies de doelgroep(en) waarvoor je wil vertellen. Beargumenteer in drie woorden waarom.
lager onderwijs
kinderen van 6 - 10 jaar

omdat ...

lager onderwijs
kinderen van 10 - 12 jaar

omdat ...

secundair onderwijs
tieners van 12 - 15 jaar

omdat ...

secundair onderwijs
jongeren van 15+ jaar

omdat ...

Probeer je deze doelgroep(en) te verbeelden. Doe dit op basis van kinderen of jongeren die je
kent, maar denk ook verder. Hoe stel je je zo’n klasgroep van die leeftijdsgroep voor?

Ik als klasbak

Reﬂecteer over onderstaande zinnen. Ze kunnen
helpen om te ontdekken wat je persoonlijk doel is.

Authentiek voor een klasgroep staan is het ﬁjnst.
Kleur in wat van nature minder of meer bij je past.

Ik zou mijn verhaal een succes vinden als ik …

Een rasverteller
Een onderzoeker
Een weetjesmens

Ik ben in mijn element als ik …

Een entertainer
Een inspirator
Een verbinder
Een leider

Ik krijg goesting voor dit klasbakproject door …

Een speelvogel
...
Wat zou dit kunnen betekenen voor jouw
klasbakmoment?

Wat wil je bereiken?

Onderstaande doelstellingen willen we met het klasbakproject
realiseren bij de leerlingen. Als klasbak kan je zelf een focus
leggen. Duid een selectie doelen aan die jij vooral wil nastreven.
De leerlingen leren ...
nieuwsgierig en onbevooroordeeld openstaan voor
cultuur en erfgoed
interesse en respect tonen voor andere ideeën en
culturele uitingen (met inbegrip van erfgoed)

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Cultuur in de Spiegel als kapstok
Cultuur in de Spiegel is een cultuurtheorie die uitlegt wat cultuur
is, welke culturele vaardigheden mensen hebben en waarom het
onderwijs die culturele vaardigheden moet ontwikkelen. Het
kernbegrip van Cultuur in de Spiegel is cultureel bewustzijn.
Klasbakken die graag wat meer achtergrond hierover hebben,
kunnen zich verder verdiepen in de culturele vaardigheden en
culturele dragers. Maar, dat is geen must.
Culturele vaardigheden

zicht empathisch opstellen en een ander perspectief
innemen
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zich verbonden voelen met anderen in beleven van
cultuur en erfgoed
intensief en grondig uitingen van cultuur en erfgoed
waarnemen

ee

en

er

ys

al

zoeken naar betekenis van cultuuruitingen, nu en
vroeger

an

de invloed van tijd en ruimte (context) op
cultuuruitingen inzien (met inbegrip van erfgoed)

rb

de waarde van cultuur en erfgoed voor zichzelf en
anderen ervaren

ve

genieten in het omgaan en beleven van cultuur en erfgoed

en

Waarom vind jij het noodzakelijk dat kinderen en
jongeren met diverse vormen van cultuur (o.a. erfgoed) in
contact komen? Noteer kort en persoonlijk.

2.2
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Waarom vind jij cultuur- en
erfgoededucatie belangrijk?
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2.1

Klasbak

cultuur en meer

w
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Cultuurdragers

de verbeelding inzetten en creatief vormgeven
een mening geven over ervaringen rond cultuur en
erfgoed

lichaam

voorwerpen

grafische
tekens

TAAL

culturele begrippen hanteren en erover communiceren
bereid zijn om (bronnen) te onderzoeken en te
analyseren
kritisch reﬂecteren over eigen ideeën en ervaringen
zich willen engageren om cultuur en erfgoed te
bewaren, te delen …
kritisch reﬂecteren over cultureel erfgoed
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3.1

mijn ergoedverhaaL

Klasbak

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Thema vastleggen en deelthema’s zoeken

Kies uit oefening 1.1 het thema voor
jouw klasbakmoment. Maak die keuze
met de doelgroep in het hoofd.
Het thema van mijn ‘verhaal’:

3.2

Afbakenen aan de hand van sleutelvragen

Stel maximum drie
sleutelvragen op. Op deze
sleutelvragen probeer je
tijdens je klasbakmoment
(samen met de leerlingen)
een antwoord op te geven.
Door deze vragen op te
stellen, geef je richting en
maak je keuzes. Zo baken
je oefening 3.1 terug af in
functie van de leerlingen.

In beide oefeningen houd je rekening met je doelgroep, zie 1.2.

Noteer zo veel mogelijk deelthema’s, ideeën en invalshoeken bij je
gekozen thema. Waarover zou je het allemaal kunnen hebben?
Zie je linken met bepaalde schoolvakken?
Wat als je denkt vanuit alle culturele dragers (zie 2)?

4

Klasbak

de grote lijnen uitzetten

4.1

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

De structuur van jouw ‘lesuur’

Bedenk wat je in de onderstaande vier fases zou kunnen brengen. Noteer enkele ideeën of invalshoeken.

Vanuit welke invalshoek zou je de
leerlingen kunnen prikkelen en
informeren aan het begin?

4.2

Welke informatie of welk verhaal moet je brengen om
(samen) de sleutelvragen te kunnen beantwoorden?
Wat toon je, vertel je ... ?

Waarrond kan je de leerlingen actief aan
de slag zetten? Laten nadenken, discussiëren,
doen of maken?

Vanuit welke invalshoek zou
je met de leerlingen kunnen
terugblikken?

Het format kiezen

Denk na over het format waarin je wil werken. Wat zal jouw verhaal en jouw publiek dienen, en waar heb je zelf zin in (zie 1)? Elk format leent zich voor interactie met de leerlingen.

‘de keynote spea

ker’

Ik breng mijn verhaal integraal
via een mediarijke presentatie
(slides met foto’s, tekst,
ﬁlmpjes ... )

‘de visuele vertell

er’

Ik breng mijn verhaal hier
en daar ondersteund door
beeldmateriaal en objecten.

‘de actieve gids’
Ik breng mijn verhaal aan de
hand van allerlei werkvormen.
Een aantal slides geven houvast.

‘de workshop be

geleider’

Ik breng mijn verhaal via een
les vol werkvormen en zonder
presentatie. Ik gebruik vooral
‘fysieke’ media en objecten.
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5.1

Klasbak

de werkvormen puzzelen

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Knippen, overwegen en puzzelen

Knip de interactie- en werkvormkaartjes. Overweeg welke je zou kunnen inzetten en wanneer. Denk vanuit je publiek (1.2) en vanuit je eigen kracht (1.3).
Maak eerst een drietal optionele rijtjes. Maak daarna een keuze. Overdrijf niet.

INTRO

5.2

verhaal

+

verwerking

slot

Het verhaalmateriaal!

Lijst op wat je nodig zult hebben voor je klasbakmoment. Sommige dingen kun je gewoon verzamelen, voor andere moet je even naar je bureau of werktafel.

Bronmateriaal te verzamelen

Praktisch materiaal te verzamelen

Werkvorm- en presentatiemateriaal te maken
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6.1

TIP 1

Klasbak

verder voorbereiden
Voorbereidingstip voor de
interactie en werkvormen

6.2

Doseer het aantal werkvormen

TIP 1

Zorg voor een gerichte keuze: liever eentje
minder en meer diepgang dan hoppen van de ene
werkvorm naar de andere.
TIP 2

Denk na over de ﬂow van het geheel

Leg het doel van elke werkvorm vast

TIP 2

TIP 3

TIP 4

TIP 5

Voorzie structuur in je presentatie
Je presentatie kan de structuur van je verhaal
versterken. Voorzie bijvoorbeeld slides die een
nieuw deel van je verhaal inleiden.

TIP 5

Gebruik toffe, triggerende beelden
Kies mooie beelden die de aandacht van de
leerlingen pakken. Zet ze groot genoeg in je
presentatie en overdrijf ook hier weer niet.

Formuleer uitnodigend én uitdagend
Je kan de leerlingen motiveren door een vraag
of (denk)opdracht zo te formuleren dat goesting
geeft, uitdaagt … De formulering tijdens je
voorbereiding eens noteren zoals je ze effectief zou
verwoorden, helpt hierbij!

Doseer de tekst
Gebruik zo weinig mogelijk woorden op je slide.
Sleutelwoorden met een afbeelding werken sterker
dan teveel tekst.

Hak op in kleine stapjes
Splits een werkvorm of opdracht op in kleine
stapjes. Denk tijdens je voorbereiding na over wat
je de leerling gaat vragen: eerst dit, daarna, ten
slotte...

Gebruik één idee per slide
Doseer de informatie op een slide. Durf te
schrappen of uit te splitsen: liever drie ideeën na
elkaar dan een overvolle slide!

Bedenk vooraf goed wat je precies wil bereiken met
een werkvorm. Wil je hun ideeën horen? Wil je hun
mening losweken? Wil je dat ze iets oplossen?
TIP 4

Zet je verhaal centraal
Besef dat je presentatie je verhaal visueel
ondersteunt en niet omgekeerd. Dus niet: samen
plaatjes kijken en er af en toe iets bij vertellen.

Bereid voor hoe je de leerlingen zult meenemen
van de ene stap naar de andere. Denk na over je
‘bruggetjes’ zodat het een geheel vormt.
TIP 3

Vormgevingstips voor
presentatie of beeldmateriaal

TIP 6

Werk af en toe schematisch
Een eenvoudig schemaatje op
leerlingenmaat kan het begrip
bevorderen: een eenvoudig
pijlenschema, een diagram, een
samenvattend kader ...

6.3

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Uitdaging?
Noteer hier eventueel waarover je vragen wil stellen
tijdens de coachingssessie.
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7.1

Klasbak

als klasbak klaar voor de start
Begeleidingstips

7.2

Lees onderstaande tips. Welke zouden jou als klasbak kunnen helpen?

Kijk naar gezichten en houdingen
Observeer de non-verbale communicatie, ze geeft je heel wat info over
hoe het publiek zich voelt tijdens de activiteit.
Wandel rond
Verplaats je in de ruimte, zeker als je de leerlingen een opdracht geeft. Zo
kan je meteen zien of ze het begrepen hebben en ben je aanspreekbaar.
Voel het klimaat
Steek je voelsprieten uit om de klassfeer te absorberen. Pols hoe het met
de klas gaat als je niet zeker bent, formuleer dit als ‘Klopt het dat …?’.

Vraag het maar!
Stel vragen om de leerlingen aan het denken te zetten. Zo geef je niet zelf
het antwoord maar help je hen het antwoord op het spoor te komen.
Help een handje
Bij sommige vragen of opdrachten hebben de leerlingen ondersteuning
nodig: stel jouw helpende hand niet te lang uit.
Durf herhalen
Het helpt om regelmatig aan te geven wat je zal doen, wat je doet en wat
je gedaan hebt. Een heldere structuur herhalen geeft houvast.

Betrek de leerlingen
Zorg voor interactie en (fysieke) activiteit. Dat zorgt ervoor dat ze meer
betrokkenheid ervaren en dat geeft een positief effect op motivatie!
Daag uit
Formuleer opdrachten als uitdagingen. Dat helpt de motivatie hoog te
houden. Verwoordingen zoals ‘Ik ben benieuwd of … ‘ helpen hierbij.
Spreek ze aan als groep
Geef de groep(jes) ook zelf verantwoordelijkheid. Het werkt motiverend
als leerlingen het ervaren dat ze zelf de activiteit kunnen mee-maken.

Een lesuur voor
jouw erfgoedverhaal.

Uitdagingen en vragen

Noteer hier eventueel waarover je vragen wil stellen tijdens de
coachingssessie.

interactie- en werkvormknipkaartjes
INTRO

interactie tijdens verhaal

verwerking

slot

een prikkelend object meebrengen
dat nieuwsgierigheid uitlokt

tussentijdse voorspellingen laten
maken (bv. over vervolg)

een discussie voeren
(aan de hand van stellingen)

een reflectiefiche laten invullen
(wat onthoud je?)

een kort filmpje tonen dat de
leerlingen meeneemt

samen (tussentijds) brainstormen

een eigen verhaal bedenken

een klasgesprek over de ervaringen
bij de lesinhoud

10 verrassende foto’s
in de klas verspreiden

samen een vragenwolk opstellen

een probleemstelling aanreiken en
er oplossingen voor zoeken

een quiz houden:
wat weet ik er nog van?

meteen een uitdagende
onderzoeksvraag stellen

polsen naar ervaring en ideeën van
leerlingen ‘heb je ooit al eens …’

een korte quiz spelen

een afsluitende anekdote
of uitsmijter

starten met een
krachtige getuigenis

een poll of enquête houden

samen een actie bedenken
die aanzet tot ...

een boodschap / bericht (sociale
media) laten bedenken

een raadsel op het bord zetten

een waarnemingsopdracht geven
(iets goed bekijken in detail)

een schets of tekening maken,
iets bouwen ...

een metafoor-oefening
(welk beeld past bij je ervaring?)

korte wist-je datjes meegeven
(adhv kaart, foto’s …)

een tussentijdse fantasieopdracht
geven (hoe zou ...?)

oefenen (sorteren, meerkeuzevragen, wat hoort niet thuis …)

een korte presentatie en evaluatie
van de verwerking(sopdracht)

een tijdslijn introduceren met
gegevens en ... vraagtekens

de groep wat op het verkeerde been
zetten, reactie uitlokken, foppen ...

een rollenspel of scène spelen

uitnodigen om op bezoek te komen,
een actie te ondernemen …

