Werkblad

Werkblad vrijheid | praktijkonderwijs
Uitleg
Op 5 mei is het Bevrijdingsdag. We vieren dan dat we in 1945 werden bevrijd van
de Duitse bezetter. Op die dag staan we ook stil bij het belang van vrijheid en de
kwetsbaarheid ervan in het algemeen.
In deze opdracht ga je bedenken wat vrijheid voor jou betekent en ga je hier op een
creatieve manier vorm aan geven. Dit kun je doen door zelf een gedicht, songtekst,
kort verhaal of column te schrijven, of door een tekening, foto of video te maken.
a. Bereid de opdracht voor door antwoord te geven op de volgende vragen.
1. Wat betekent vrijheid voor jou? Schrijf dit in je eigen woorden op.
		
		
		
		

2. In welke vorm wil jij jouw betekenis van vrijheid uitwerken?
		Ik maak:
		 een foto met uitleg
		 een gedicht
		 een kort verhaal
		 een songtekst
		 een stripverhaal
		 een tekening
		 een video
		 iets anders, namelijk:
3. Zoek online informatie en voorbeelden op over de vorm die jij wilt uitwerken.

Je kunt hierbij de volgende zoektermen gebruiken: de vorm die jij hebt
gekozen bij vraag 2 en het woord ‘vrijheid’. Je typt bijvoorbeeld in:
stripverhaal vrijheid of gedicht vrijheid.
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4.	Bekijk de voorbeelden die je hebt gevonden. Onderzoek wanneer je een
voorbeeld goed vindt. Schrijf daarna in eigen woorden drie punten op waarop
jij gaat letten als je jouw betekenis van vrijheid gaat uitwerken.
		Schrijf in eigen woorden minimaal drie belangrijke punten op bij het uitwerken
van jouw vorm.

	
De belangrijke punten die jij opschrijft kunnen over de inhoud gaan, maar je
	kunt ook denken aan hoe iets eruit moet zien, bijvoorbeeld hoe lang of
groot het moet zijn of wat voor soort taalgebruik je moet hanteren.
Voorbeeld 1
	Je ontdekt tijdens het kijken naar stripverhalen over vrijheid dat je een
strip in kleur het mooist vindt. Je gaat hierop dus ook letten als jij een
stripverhaal gaat maken.
Voorbeeld 2
	Je ontdekt dat je een gedicht dat rijmt mooier vindt dan een gedicht dat
niet rijmt. Je gaat er dus op letten dat jouw gedicht rijmt.
		Punt 1 waarop ik ga letten:
		
		

		Punt 2 waarop ik ga letten:
		
		

		Punt 3 waarop ik ga letten:
		
		

5. Geef je werk een titel.
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b.	Maak een kladversie van jouw uitwerking.

- Werk netjes.
- Schrijf leesbaar.
- Werk niet te klein.
- Neem de tijd.
- Zorg ervoor dat jouw uitwerking over vrijheid gaat.
- Houd rekening met de punten die je bij vraag 4 hebt opgeschreven.

Wil je weten hoe jouw werk op iemand anders overkomt? Deel je werk met
een klasgenoot en vraag je klasgenoot wat hij goed vindt aan je werk en wat
je nog kunt verbeteren.
c.	Verbeter je werk en maak een netversie van je werk. Van de docent hoor je of jullie
een muurkrant of klassenkrant maken.
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