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Onze heilige mannen zijn terug ! 

Kleuter 

Sint Kerst 

 
werkboekje 

Leuk om klassikaal te 
doen 

 
Lees de uitleg goed + 

materiaal voorzien  
werkboekje 

 

 
Rol een kerstboom 

Sint software 

 

Leuk verhaal; 
‘Sinterklaas en de 

verdwenen chocoladeletters’ 
 

Deel 1 
Deel 2 
Deel 3 

Kersttaarten 

 
Het kerstalfabet 

zoeken 

Gebarenliedjes 

 

Aadje piraatje 

 
 

Kerstmannen 
stapelen 

aankleedspel 

Sinterklaas en het kleine 
hoogtevreespietje 

 

Sinterklaas in de klas 

 
 

kerstboommaker 
katelijns 

kerstmisboom 

http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel1/
http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel2/
http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel3/
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_sinterklaas_groep_12
http://www.hetideeatelier.nl/sinterklaasspel/index.html
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_kerst_groep_12
http://www.kleutergroep.nl/Kerst/spelletjes/Rol een kerstboom.pdf
http://www.antoinetteberns.nl/sinteducatief/sintsoftware/sint12.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u2MvqFJTyxU
http://www.kinderspelletjes.nl/school/kerstalfabet.html
https://www.youtube.com/watch?v=M51fgo5Jp4k&list=PLVJoFKm0TBWJTV3_Hy3OBhkGsHpGqm6fO&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MxepMWYlTW0
http://www.spellentuin.nl/spellen/kerstmannen-stapelen.swf
http://www.iboard.co.uk/resource/Dress-Santa-1352992251512289.swf
https://www.youtube.com/watch?v=dUeUPseSMUE
https://www.youtube.com/watch?v=Uk6lO4qZKzU
http://www.iboard.co.uk/resource/Xmas-Tree-Maker-1352992798925106.swf
http://www.schooltv.nl/no_cache/video/crid/20061204_dekerstmisman01/


 

Lager 

Sint Kerst 

 
Werkboekje L1-L2 

 

 

 
L1-L2 

 
Werkboekje L1-L2 

 
Luisterverhaal: 

Kerst,de verjaardag 
van een prins 

 
L2-L3 

 
L2-L3  

Het kerstalfabet 
 

Rol een kerstboom 

 
L3-L4 

Werkboekje L3-L4 

 

 
L1-L2: Optellen en 
aftrekken met de 

kerstman 

 

 
Rudolf’s 

muziekboek 
 

Verhaal: op zoek naar kerst 

http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_sinterklaas_groep_34
http://doe-pad-sinterklaas.yurls.net/nl/page/
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_kerst_groep_34
https://www.youtube.com/embed/FnehLB4oi0U
http://kies-pad-sinterklaas.yurls.net/nl/page/
http://mini-pad-sinterklaas.yurls.net/nl/page/
http://www.kinderspelletjes.nl/school/kerstalfabet.html
http://www.littlegiraffes.com/Roll a Christmas tree.pdf
http://webpad-sinterklaas.yurls.net/nl/page/
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_sinterklaas_mb
http://www.iboard.co.uk/resource/Twelve-Games-of-Christmas-Santa-Addition-1354025234594554.swf
http://www.iboard.co.uk/resource/Twelve-Games-of-Christmas-Snowflake-Subtraction-1353153513134959.swf
http://flash.rudolph.nu/
https://www.youtube.com/watch?v=H-h2DSBLcI8


L1-L3: speurspel 
 
 

 

 
L1-L2: Leuk om in kleine 

groepjes te doen 
Lees de uitleg goed + 

materiaal 

 
Liedje: ik ben een 

kerstbal 

 
Laat de Kerstman 

dansen 
(even tussendoor..) 

 
L3 –L6: quizkaarten Werkboekje L5-L6 

 
Vul de slee 

 
Een stralende 

kerstboom 

 
Leuk verhaal ; 
‘Sinterklaas en de 

verdwenen 
chocoladeletters’ 

Deel 1 
Deel 2 
Deel 3 

 
Nostalgie… kinderen 

voor kinderen 

 

 
Werkboekje L3-L4 

kerst met de 
zandtovenaar 

 

 

 

 

 

http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel1/
http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel2/
http://www.netwijs.nl/media/www_netwijs_nl/lesblokken/sinterklaas_deel3/
http://www.moodkids.nl/wp-content/uploads/2013/12/MoodKids-Sinterklaas-Speurspel.pdf
http://www.hetideeatelier.nl/sinterklaasspel/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=PfyMNk2i4_c&gl=BE
http://www.leerspellen.nl/spel/200028/De-dansende-kerstman.html
file:///C:/Users/nikie/Downloads/sinterklaas_quizcards.pdf
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_sinterklaas_bb
http://www.iboard.co.uk/resource/Twelve-Games-of-Christmas-Present-Stacker-1353586511440167.swf
http://www.computermeester.be/kerstboom.htm
http://digibordopschool.wordpress.com/2013/11/24/sinterklaas-wil-dansen-karaoke/
http://www.internetwijzer-bao.nl/document/werkboekje_kerst_mb
http://www.schoolbordportaal.nl/npo-viewer.html?id=7345&title= Kerst met de zandtovenaar


Weetjes: 
 

Week van de media-wijsheid (21-28 november) 

 

Wat is mediawijsheid? 

Mediawijsheid was de afgelopen jaren een containerbegrip voor alles wat te maken had met 

‘oude en nieuwe’ media, ict en hoe je hiermee moest werken. 

Officieel definiëren we mediawijsheid als volgt: 

‘De verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving (bron: 

Competentiemodel Mediawijsheid).’ 

.Competenties op het gebied van mediawijsheid 

De 10 competenties lees je in het artikel Competentiemodel voor mediawijsheid gepresenteerd. Je vindt hier voorbeelden van 

wat deze competenties concreet inhouden. Wat belangrijk is om goed te onthouden, is dat je waarschijnlijk al veel doet op het 

gebied van media-educatie en –wijsheid. Door dit inzichtelijk te maken en er bewust van te zijn, kun je dit koppelen aan 

kerndoelen en waarden binnen de school. 

 

Wat is de Week van de Mediawijsheid? 

Om meer aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid, onder andere in het onderwijs, 

organiseert Mediawijzer.net jaarlijks de Week van de Mediawijsheid. 

Kinderen komen dagelijks met verschillende media in aanraking en besteden hier vaak veel tijd aan. Ze beleven er 

plezier aan, maar weten niet altijd hoe ze zelf met al die verschillende vormen van media bewust moeten omgaan. 

Ook ontbreekt het hen aan vaardigheden hoe ze deze verschillende informatiebronnen kritisch kunnen analyseren 

 

 

 

 

 

http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/competentiemodel-voor-mediawijsheid-gepresenteerd/
http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/competentiemodel-voor-mediawijsheid-gepresenteerd/
http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/competentiemodel-voor-mediawijsheid-gepresenteerd/


Brochure:  

kinderen en online privacy 

 

Brochure:  

kinderen en oorlog in sociale media 

 
 

Lestips:  

Wifi-wijs in 

Duckland 

Ganzenbord: 

omgaan met 

media 

Spel: gebouw 13 

 

 

 

 

 

Meer met Mediawijsheid 

Bij Lesmateriaal vind je een overzicht van bruikbare materialen waarmee je leerlingen de weg kunt wijzen in het 

thema mediawijsheid.  

Aanraders zijn: 

Lespakket Diploma Veilig Internet (3de tot 5de lj) 

WatNou? Mediawijsheid (2de tot 5de lj ) 
Medialessen in Wikiwijs  

Codekinderen (vanaf vanaf 1ste lj) 

Internet in 2025 (4de en 5de lj) 
 

 

Lees ook: 

Spelenderwijs aan de slag met mediawijsheidcompetenties 

Digibordles ‘Internet in 2025’ gelanceerd 

Lancering lespakket Codekinderen 

 

http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/
http://www.diplomaveiliginternet.nl/
http://mediawijsland.kennisnet.nl/
http://medialessen.wikiwijs.nl/
http://www.codekinderen.nl/
http://www.internetin2025.nl/
http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/spelenderwijs-aan-de-slag-met-competenties/
http://www.kennisnet.nl/
http://www.kennisnet.nl/themas/mediawijsheid/lancering-lespakket-codekinderen/
http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/Privacy/Brochure_Kinderen_en_online_privacy.pdf
http://mijnkindonline.nl/sites/default/files/uploads/oorlog in de sociale media.pdf
http://www.wifiwijs.nl/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=6:wifiwijs-is-duckstad&catid=2:donald-duck-wifiwijs-in-duckstad&Itemid=164
http://www.thinglink.com/scene/311559031955128322
http://www.gebouw13.nl/


Leuk om uit te proberen ! 

Een stripsody  

Een leerkracht vertelt… 

Morgen probeer ik voor het eerst een nieuw icdeetje uit met mijn leerlingen.  We maken 

dan een stripsody.  Ik kwam op het idee toen ik vorige week op mijn fiets luisterde naar 

Interne Keuken van Radio 1.  Daarin kwam Cathy Berberian aan bod, die een liedje van de 

Beatles bracht in een operaversie.  Met een geprikkelde nieuwsgierigheid liet ik YouTube op 

deze zangeres los en kwam zo in contact met haar stripsody.  Van het één kwam het 

ander... 

 

Ik heb dit stappenplan klaar gezet: 

 

1. Verklaring van een onomatopee 

2. Zoek/Maak zelf enkele onomatopees en probeer het geluid te herkennen. 

3. Zoek afbeeldingen van onomatopees. 

4. Bekijk de stripsody van Cathy Berberian. 

5. Dit is een voorbeeld zoals wij een stripsody maken, alleen gebruiken wij de computer 

hiervoor. 

6. Maak een stripsody met 10 afbeeldingen (maak  in Google Dia’s) 

7. De helft van je dia’s moet bestaan uit zelf geschreven of getekende woorden.  Voor de 

andere helft mag je afbeeldingen invoegen. 

8. Leg je stripsody vast met het programma screencast-o-matic.com Omdat dit vlot zou 

verlopen, gebeurt dit via de laptop van de leerkracht. 

 

De les is intussen achter de rug.  De leerlingen vonden het keitof.  Ik ben erin geslaagd om 

binnen twee lesuren alles online te krijgen.  

De leerlingen deelden hun presentatie met mij.  Daarna kwamen ze vooraan om hun 

stripsody's in te spreken.  De registratie gebeurde met screencast-o-matic.com.  Ik maakte er 

mp4-bestanden van die op mijn laptop werden aangemaakt.  Ik had speciaal 

mijn krachtpantser van thuis meegebracht, zodat het per stripsody maximaal 30 seconden 

duurde om er een videobestand van weg te schrijven.  Ondertussen kwam de volgende 

leerling vooraan staan met koptelefoon en micro opnameklaar. 

Over de middag heb ik alle bestanden in één keer doorgestuurd naar YouTube en daar een 

afspeellijst van gemaakt, zodat alle video's samen worden geordend.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=I0PagSjfiwY&list=PLoRqk7tVaUqxwwb2h9gX8LbB9Zdmn

hbnV 

 

Klik linksboven op afspeellijst om een andere leerling te kiezen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onomatopee
https://www.google.be/search?q=onomatopee&newwindow=1&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=KkVaUp3UG-au0AXt24HwCA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1920&bih=993&dpr=1
http://www.youtube.com/watch?v=0dNLAhL46xM
http://www.dailymotion.com/video/ximvro_education-musicale-stripsody-5e8-2010-2011_music
http://www.screencast-o-matic.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I0PagSjfiwY&list=PLoRqk7tVaUqxwwb2h9gX8LbB9ZdmnhbnV
https://www.youtube.com/watch?v=I0PagSjfiwY&list=PLoRqk7tVaUqxwwb2h9gX8LbB9ZdmnhbnV

