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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 dit niet altijd geweest! 
Aan de hand van verschillende fotografische objecten maken 
de leerlingen kennis met de geschiedenis van de fotografie. In 
het tweede deel van de les leren de kinderen kritisch kijken en 
beoordelen zij samen of een aantal foto’s wel of niet geslaagd is. 
En natuurlijk gaan zij ook zelf aan de slag! Gewapend met een 
iPad maken zij een beeldend reisverslag van hun mini-model dat 
op avontuur gaat in het klaslokaal.

Boodschappenlijstje:

per twee leerlingen
 ° iPad
 ° poppetjes

Voor de docent
 ° Deze instructie
 ° powerpoint presentatie
 ° fotografische artefacten
 ° prentenboek: dat ben jij, Kiki
 ° Map met gelamineerde fotos
 ° 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.

3. De leerlingen kunnen met een kritisch oog naar 
foto’s kijken en weten een goede foto van een 
slechte foto te onderscheiden.

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

5. De leerlingen vertellen een kort verhaal aan de 
hand van een serie foto’s die zij maken in de klas.

45 minuten
Basisles
Groep 1 & 2

Wat gaan wE dOEn?

op avontuur in de klas
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fOTOGRAFIE op avontuur in de klas

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

Foto’s beoordelen
Nu is het tijd om met de kinderen naar foto’s te kijken. In de leskist/ in de powerpoint zitten 
gelamineerde fotosetjes. Van deze setjes is er 1 foto wel gelukt en de andere niet. Vraag de kinderen 
welke foto goed is en welke niet en waarom dat zo is.

Aan de slag: op foto-avontuur
Nu gaan de leerlingen zelf aan de slag. Ze werken in twee- of 
drietallen en krijgen per tweetal een iPad en een poppetje dat op 
‘avontuur’ gaat in de klas. Leg aan de hand van de voorbeeldfoto’s 
uit wat de bedoeling is. Om de beurt bedenken de kinderen waar en 
hoe ze hun poppetjes op de foto willen zetten. De leerlingen maken 
elk twee foto’s. Aan het eind hebben ze dus vier/zes foto’s. 

Wanneer ze meer dan twee foto’s per leerling hebben gemaakt, 
moet elke leerling de beste twee uitkiezen en de andere foto’s 
weggooien. Leg ook uit hoe ze een foto kunnen maken met de iPad:

• Zet de iPad aan door op het knopje te drukken
• Open de camera door op dit plaatje te drukken 
• Nu kun je een foto maken door kort op het witte rondje te drukken (screenshot)
• Let op: hou het witte rondje niet ingedrukt, want dan maak je heel veel foto’s achter elkaar

10 minuten

5 minuten

20 minuten

staPPENPLAN: OP AVOntuur in de Klas
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fOTOGRAFIE op avontuur in de klas

Afsluiting
Als de leerlingen de foto’s gemaakt hebben, komt iedereen weer in de kring zitten. De kinderen 
kunnen hun foto’s op de iPad laten zien of je koppelt de iPad met het verloopje aan het digibord/
scherm. Zo kun je de foto’s direct op groot formaat zien. Laat de foto’s van alle groepjes zien en laat 
de klas hierop reageren. Laat de kinderen bijvoorbeeld raden waar in de klas de foto gemaakt is of 
vraag ze wat ze denken dat het poppetje op de foto aan het doen is.

Na afloop kunnen de foto’s geprint worden en als een tentoonstelling worden opgehangen. Hiervoor 
kun je de foto’s naar jezelf mailen/airdroppen (zie hiervoor het apparte how to-document).

10 minuten

vervOlg staPPENPLAN: OP AVOntuur in de Klas

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.
• 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.
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BOnusOPdRacht: fOtOcOllage

Heb je nou kinderen die snel klaar zijn, laat ze dan van hun foto’s een klein beeldverhaal maken met 
de app Pic Stitch, waarmee je een collage kan maken. Dit werkt op de volgende manier:

1. Open de app Pic Stitch.
2. Kies een collageformat met vier of zes vakjes.
3. Klik op het rondje in een van de vakjes om een foto toe te voegen.
4. Kies de vier foto’s die je wilt gebruiken en klik op gereed.
5. Sleep de foto’s van onderin naar de vakjes.
6. Je hoeft de foto niet te bewerken, klik meteen op klaar.
7. Je kunt de foto nog verschuiven in het vakje zodat het poppetje goed te zien is
8. Voeg op deze manier alle foto’s toe
9. Druk daarna op het vinkje rechts onderin
10. Druk daarna op exporteren en kies voor Photo Album

5 minuten


