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LEERLING 
GROEP 8B 
 

  
Startdatum: 13-03-2020 
einddatum: 13-03-2020 

Naam Leerling: 

Domein Cultuur 

Discipline Beeldend 

Opdracht Vreemde en rare vogels (5) exposeren en feedback 
 

Omschrijving opdracht Dit is de vijfde opdracht in een reeks van 6 opdrachten. 
Je gaat over een periode van 6 weken een “kunst” werk maken.  
Tijdens het proces van het maken ga je verschillende tussenopdrachten 
uitvoeren. Daarnaast krijg je ook nog een inspiratie les kunstbeschouwing 
van meneer Aart. 
Bij iedere tussenopdracht horen ook vragen, die je tijdens de lessen gesteld 
worden. Of die je als (thuis) opdracht zelf moet uitvoeren. 
Er zijn leerlingen die de vragen via Flipgrid gaan beantwoorden en er zijn 
leerlingen die de vragen op een papieren werkblad krijgen. 
 
Deelopdracht 5: Exposeren en feedback geven en ontvangen 
Je hebt als het goed is nog 6 plaatjes van vogels, die je niet verknipt hebt. 
Daarnaast heb je nog verschillende stukjes vogel die je niet verwerkt hebt 
in je collages. Je hebt 2 collages en 1 schilderij gemaakt.  
Om goed te kunnen laten zien hoe je werkproces eruit gezien heeft en 
welke keuzes je gemaakt hebt, ga je nu een expositie inrichten.  
Je richt per persoon een eigen expositie in. Daarin zijn alle onderdelen 
opgenomen die in de opdracht gebruikt zijn. Plaatjes, knipsels, collages, 
schilderij. Papieren vragen met antwoorden of mobiel beschikbaar om 
video’s te kunnen tonen. 
Je gaat zelf, met hulp van je leerkracht en meneer Aart je werk exposeren. 
 
Groepsevaluatie: 
De leerlingen worden ingedeeld door de leerkracht in groepjes van 3. 
Iedere Leerling komt aan de beurt in een van de rollen (filmer, feedback 
gever, ontvanger van feedback) 
Je gaat elkaar in je eigen groepje feedback geven. 1 leerling maakt de video 
, leerling 2 geeft feedback op de expositie van leerling 3, door de volgende 
vragen te beantwoorden: 

• Heeft leerling gedaan wat de opdracht was? 

• Kun je volgen welke keuzes in het proces gemaakt zijn, of snap je 
ze niet? 

• Welk gevoel roept het geschilderde werk bij je op in 1 woord. (Blij, 
triest, verdrietig, vrolijk,....)? 

• Welke vragen heb je nog aan de ander? 
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Werkblad Als huiswerkopdracht krijgt iedere leerling van groep 8B een reflectie 
opdracht die ze via de Flipgrid app moeten uitvoeren. De vragen daarbij: 

Welke feedback maakt je blij?  
 
 
 
 

Beschrijf waarom je daar blij 
van wordt? 
 

 
 
 
 
 

Is er ook feedback bij, die je 
minder blij maakt? 
 

 
 
 
 
 

Beschrijf waarom je daar 
minder blij van wordt? 
 

 
 
 
 
 

Als je nu terugkijkt, had je dan 
graag sommige dingen anders 
willen doen? 
 

 
 
 
 
 

 


