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Naam Leerling:

Opdracht

Vreemde en rare vogels (6) Reflecteren

Omschrijving opdracht

Dit is de zesde opdracht in een reeks van 6 opdrachten.
Je hebt over een periode van 6 weken een “kunst” werk gemaakt.
Tijdens het proces van het maken heb je verschillende tussenopdrachten
uitgevoerd. Daarnaast kreeg je ook nog een inspiratie les
kunstbeschouwing van meneer Aart. Uiteindelijk mocht je een expositie
inrichten en heb je feedback aan elkaar gegeven.

Cultuur
Beeldend

Wat is reflecteren eigenlijk?
Reflecteren is het terugkijken, jezelf een spiegel voorhouden en zoeken
naar betekenis van wat je hebt gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daar
lering uit trekken voor een toekomstige ervaring.
Bij reflecteren zijn geen foute antwoorden mogelijk, het gaat er namelijk
om wat jij denkt, voelt, jezelf afvraagt, wat je belangrijk vindt en hoe jij
dingen ervaren hebt.
Nu is het tijd om over de gehele opdracht te reflecteren. Dit doe je in de
SelfieReflectieBox. Waarom daar?
In de SelfieReflectieBox is een reflectie cirkel opgenomen met 5 stappen.
Je gaat alleen de stappen 2, 3 en 4 uitvoeren.
•
•
•

Stap 2 (Terugblikken op de ervaring)
Stap 3 (Bewustwording)
Stap 4 (Alternatieven bedenken)

Wat is de bedoeling:
Bij elke stap staan enkele vragen (in de groene vlakken). Je probeert elke
vraag te beantwoorden, waarbij je de gehele opdracht (alle 5 de
opdrachten samen) steeds in gedachte houdt.
Via Flipgrid:
a.
b.
c.
d.

Neem je werk mee naar de SelfieReflectieBox
Open Flipgrid op je smartphone en login met je
persoonlijke QRcode
Ga naar de opdracht “Reflecteren” en voer de opdracht
uit
Gebruik de reflectiecirkel

www.selfierefelctie.com
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Niet via Flipgrid, zie volgende pagina
Werkblad

Nu is het tijd om over de gehele opdracht te reflecteren. Dit doe je in de
SelfieReflectieBox. Waarom daar?
In de SelfieReflectieBox is een reflectie cirkel opgenomen met 5 stappen.
Je gaat alleen de stappen 2, 3 en 4 uitvoeren.

Wat zag ik?

Wat hoorde ik?

Wat voelde ik?

Wat deed ik?

Wat denk ik?

Wat vind ik?

Wat kan ik?

Wat wil ik?

Wat wil ik anders?

Wat is mijn voornemen voor
de volgende keer?

www.selfierefelctie.com
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