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MaaR eeRst: een KORte geschiedenis van de fOtOgRafie

fOTOGRAFIE

Tegenwoordig kan bijna iedereen super makkelijk foto’s maken 
met een smartphone, maar zo eenvoudig is dat niet altijd 
geweest! Aan de hand van verschillende fotografische objecten 
maken leerlingen kort kennis met de geschiedenis van de 
fotografie. Daarna onderzoeken de leerlingen wat kaderen is. 
Door het kiezen van de juiste kaders zie je dingen die je anders 
misschien niet zouden opvallen. Tenslotte gaan ze in de school 
zelf op zoek naar ‘letters in het wild’. Aan het einde van de les 
heeft de klas op deze manier het complete alfabet gefotografeerd.

Boodschappenlijstje:

per twee leerlingen

 ° iPad
 ° lettersheets 

Voor de docent
 ° Deze instructie
 ° powerpoint presentatie
 ° fotografische artefacten
 ° boek: mooi boek
 ° Map met lettersheets
 ° verloopje van ipAD > HDMI

Het woord fotografie is een samenvoeging van de twee 
Griekse woorden phos (licht) en graphein (schrijven) en 
betekent dus letterlijk ‘schrijven met licht’. Een beknopte 
definitie van fotografie is ‘de kunst van het creëren van 
duurzame beelden door het vastleggen van licht’. 

Via een lens wordt het door objecten gereflecteerde 
licht voor een bepaalde tijd geprojecteerd op het 
lichtgevoelige oppervlak in de camera, met een twee 
dimensionaal beeld als resultaat. In het begin gebeurde 
dit direct op lichtgevoelig fotopapier. Later werd een 

negatieve film gebruikt, die ontwikkeld moest worden. 
Tegenwoordig hebben cameras een lichtgevoelige chip. 

De eerste foto werd al in 1826 gemaakt met een 
zogenaamde camera obscura. Het duurde toen 8 uur 
om die foto te maken. De eerste foto’s waren zwart-wit. 
Pas vanaf de jaren 60 worden kleurenkiekjes toegankelijk 
voor consumenten en aan het begin van deze eeuw 
worden digitale camera’s betaalbaar voor het grote 
publiek. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een camera 
op zijn smartphone zitten.

LeeRdOelen van deze les

1. De leerlingen hebben globale kennis van de 
geschiedenis van de fotografie. 

2. De leerlingen ontwikkelen het besef dat foto’s 
soms met een bepaald doel gemaakt worden 
en dat de juiste kaders hierbij kunnen helpen.

3. De leerlingen weten wat kadering is en hoe ze 
dat zelf kunnen gebruiken in hun foto’s.

4. De leerlingen kunnen foto’s maken met behulp 
van een tablet.

5. De leerlingen zijn actief bezig met letters en het 
alfabet en verbeteren zo hun schrijfvaardigheid. 

6. De klas legt gezamenlijk een toevallig alfabet vast. 

45 minuten
Basisles
Groep 3 & 4

Wat gaan wE dOEn?

letters in het wild
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fOTOGRAFIE letters in het wild

Introductie: de geschiedenis van de fotografie
De leerlingen zitten in de kring en in het midden staat de doos met fotografische artefacten. Vertel 
de kinderen dat jullie vandaag foto’s gaan maken. Vraag aan de leerlingen wie er wel eens op de foto 
heeft gestaan en wie er wel eens een foto heeft gemaakt en waarmee. 

Vertel vervolgens dat foto’s nu vaak met een telefoon of tablet worden gemaakt, maar dat dat niet 
altijd zo is geweest. Pak de doos met fotografische artefacten erbij en vraag de kinderen per object 
of zij weten wat het object is en waarvoor het in de fotografie gebruikt wordt. In de kist zitten onder 
andere de volgende objecten:

• Oude camera met een fotorolletje
• Statief
• Selfiestick
• Oude mobiele telefoon
• Foto’s (kleur en zwart-wit)
• Fotolijstje
• Lens + Dop
• Flitser
• Fotoalbum

Uitleg van de opdracht
Vertel de leerlingen dat een foto iets kan laten zien 
wat je normaal niet meteen zou zien. Laat dit zien aan 
de hand van de voorbeeldfoto’s uit de leskist (staan 
ook in de powerpoint). Je ziet dezelfde persoon van 
heel ver weg, in een mediumshot en in een close-up. 
Vraag aan de kinderen wat het verschil is tussen deze 
foto’s. Bijvoorbeeld dat je van ver weg niet kan zien 
wat voor gezichtsuitdrukking iemand heeft, maar dat 
je dan wel kan zien waar iemand is.

Je vertelt de leerlingen dat je door een foto te maken 
met een bepaald kader dingen kunt zien die je 
normaal niet zou zien, zoals letters. Lees de tekst 
op bladzijde X in het boek ‘Mooi boek’ van Joke van 
Leeuwen voor. Laat een paar van de foto’s uit het 
boek zien (staan ook in de powerpoint). 

Vertel de leerlingen dat ze nu zelf op zoek gaan naar een toevallig alfabet en dat ze dat met de iPad 
gaan fotograferen. Benadruk dat ze heel goed moeten kijken en bijvoorbeeld ook naar het plafond of 
juist naar de vloer moeten kijken.

10 minuten

5 minuten

staPPENPLAN: lEtteRs in het wild
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20 minuten

10 minuten

staPPENPLAN: lEtteRs in het wild

Het toevallige alfabet vastleggen
De kinderen gaan aan de slag. Deel de stapel transparante sheets met daarop de verschillende letters 
van het alfabet uit aan de groepjes. Verdeel de sheets zo zodat alle letters van het alfabet gebruikt 
worden. De groepjes gaan op zoek naar deze letters in en rond hun klas/school. Zijn bepaalde letters 
moeilijk te vinden, laat kinderen dan zien dat ze ook een beetje vals kunnen spelen door letters te 
arrangeren.

De leerlingen moeten van elke letter 1 foto maken. Als ze meerdere foto’s van een letter hebben 
gemaakt, moeten ze de beste uitkiezen en de andere weggooien. 

Afsluiting
Als iedereen zijn letters heeft gevonden, gaan we dit met de groep bekijken. De kinderen kunnen hun 
foto’s op de iPad laten zien of je koppelt de iPad met het verloopje aan het digibord/scherm.

Tijdens het bekijken, moet de groep steeds raden waar de foto gemaakt is (de kinderen die het 
weten, mogen natuurlijk niet mee raden). Zo worden ze zich ervan bewust dat een bepaald kader 
of perspectief zorgt voor een nieuwe blik. Begeleid dit proces door dit af en toe ook expliciet te 
benoemen, bijvoorbeeld door op te merken dat ze een foto van boven hebben gemaakt.

Na afloop kan het toevallige alfabet worden afgedrukt (zie het apparte how to-document). Zo hebben 
jullie je eigen alfabet gemaakt! Hangt dit bijvoorbeeld op in de klas of maak er een leuk boekje van. 

tiPs en tRucs vOOR dOcenten

• Bereid de inhoud van deze les voor door het doornemen van deze docenteninstructie.
• Neem de PowerPoint vooraf goed door en bepaal of deze aangepast moet worden voor jouw groep.
• Bekijk vooraf de verschillende fotografische artefacten.
• Zorg dat je bekend bent met de iPad en de fotografie applicatie.
• Informeer bij de leerkracht vooraf hoe ver de kinderen zijn met hun letterkennis.
• Vraag aan de leerkracht of hij of zij de groepjes kan samenstellen.
• Zorg dat de iPads opgeladen zijn. 
• Bij mooi weer kan de opdracht ook buiten uitgevoerd worden.
• Maak de iPads na afloop weer leeg. 
• We zouden het leuk vinden als je de gemaakte foto’s naar outofthebox@probiblio.nl kan mailen.

fOTOGRAFIE letters in het wild
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