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hiel krekt nei in nijsgjirrige foto te sjen
te praten oer wat se waarnimme
har ideeën mei bewizen te ûnderbouwen
te harkjen nei de stânpunten fan oaren en dêroer nei te tinken,
 it ferskaat oan ynterpretaasjes te besprekken en as mooglikheden te besjen.

Bêste learkrêft,
 

Mei Besjoch it mar! kinne jo de tiid even in slachje stadiger draaie litte. De tiid nimme
om mei elkoar in foto fan de greidefûgels te besjen, de tiid nimme om echt nei elkoar te
harkjen en om mei elkoar yn petear te gean. 
De les begjint mei in foto fan de greidefûgels op it digiboerd. Dit is net samar in foto: it
is in foto dy't op ferskillende manieren besjoen en ynterpretearre wurde kin. Dit wurdt
dien mei help fan Visual Thinking Strategies (VTS). De learkrêft fasilitearret dêrby de
bern troch har te helpen om 

As der genôch ynspiraasje en ideeën opdien binne kinne de bern yn trijetallen oan de
slach mei it meitsjen fan in flog. De helpkaarten wize de wei. 
By Besjoch it mar! is der ekstra oandacht foar it sjen en harkjen, mar ek it praten en
skriuwen komme royaal oan bod.
En hawwe jo nei it presintearjen fan de flogs noch net genôch fan de greidefûgels? Dan
binne der noch trije ekstra ynspiraasjekaarten om troch te wurkjen oer it ûnderwerp.
Dat is fansels net ferplichte, besjoch it mar!

In ynspirearjende groet,
Gerrit, Jolanda en Janke
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Besjoch it mar!

STRUKTUER AKTIVITEIT
1. Ferwûnderje: in pear minuten yn stilte de foto besjen.
2. Undersykje: mei elkoar de foto ûndersykje mei help fan de Visual
   Thinking Strategies.
3. Skript meitsje: yn trijetallen in skript meitsje.
4. Moaier meitsje: it skript ûndersykje mei de flog-kaart-tips en ferbetterje.
5. Filmke meitsje: in flog.
6. Bewûnderje: produkten fan elkoar besjen en harkje en tops en tips útwikselje.

2.Visual Thinking
Strategies: 
In learmetoade mei
iepen fragen oer in
foto, wêrby't it
waarnimmen, har-
kjen, kritysk tinken
en digital story
telling (flog) fer-
bettere wurdt. De
learkrêft fasili-
tearret it petear
neffens in fêst
patroan.

DOEL 
De bern leare mei help fan Visual Thinking Strategies kritysk in ynspirearjende foto 
(in byld út de Fryske omjouwing dat op ferskate manieren besjoen en ynterpretearre
wurde kin) te ûndersykjen om dêrnei in ferhaal te betinken en yn byld te bringen mei in
flog. De bern wurde hjirby stimulearre de Fryske taal te brûken. Alle Fryske
kearndoelen komme oan bod mar de klam leit op sjen en harkjen.

STORYBOARD VLOG
Vlogger: 

Titel: 

Beeld: 0 Follow me around 0 Talking head:
    0 Landscape
    0 Portrait 

KAAIPRINSIPES

1.Photo-Story- 
Starter
In foto (ferbûn mei 
de Fryske taal en 
kultuer) dy't op 
ferskate manieren 
te ynterpretearjen
is. It ferhaal by de 
foto kin út ferskil- 
lende perspektiven 
ferteld wurde. 

3.Meartalige 
dialooch: 
'Besjoch it mar' 
stimulearret ta 
mei-inoar tinken,  
ûndersykjen en 
ynteraksje. Yn alle 
fases fan de 'les' 
stiet de dialooch 
sintraal.

4.Skript:

In skript is nedich
foar it meitsjen
fan fideo's. It is in
skript wêrby't
sjoen wurdt nei de
sjenreskaaimerken
fan in flog.

5.Digitale 
presintaasje: 
Mei 'Besjoch it 
mar' wurde bern 
útdage ta it 
meitsjen fan 
betsjuttingsfolle, 
ynspirearjende 
digitale 
presintaasjes.

Ekstra: Mear ideeën om mei it ûnderwerp aan de slach te gean.
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4. Skript moaier meitsje 
De learkrêft jout de flog-kaart-tips. 
Mei help fan dizze tips en mei help fan 
elkoar kinne de skripts oanpast wurde.

3. Skript meitsje foar flog (yn trijetal)
1.oFertel dat se
- in flog meitsjen gean en se as flogger  
    oanwêzich binne op it plak fan de foto
 - har folgers ferslach dogge oer wat der 
    bart op dit plak (it plak fan de foto)
2. Set it flog-helpblêd op it digiboerd en 
    bepraat dit.
3. Meitsje groepkes fan trije bern.
4. Jou de groepkes it flog-wurkblêd en lit   
    harren it skript meitsje.

1. Ferwûnderje 
De bern ferwûnderje harren in pear 
minuten yn stilte oar de foto. 

6. Bewûnderje 
Besjoch de flogs mei elkoar en jou tips en tops mei help fan de Flog-kaart-tips.

5. Flog meitsje
Elk groepke makket mei help fan 
har skript in flog. 

1.Greidefûgels 

De learkrêft stelt de fraach: 

2. Ûndersykje
Undersykje de foto mei de hiele klasse:

1.
      -Wat bart der op dizze foto?
      -Wat sjochsto wêrtroch ast dat seist?
      -Wat kinne we noch mear ûntdekke?
    2. De learkrêft fasilitearret it petear troch
        a. goed te harkjen
        b. oan te wizen wat de bern waarnimme (fisuele            
            parafraze)
        c. elke opmerking te parafrasearjen (werhelje wat
           it bern sein hat mei eigen rike (Fryske) taal)
        d. relatearre opmerkingen fan de bern te ferbinen
        e. neutraal te bliuwen troch elkenien en elke op-
            merking op deselde manier te behanneljen
        f. de bern oan it ein te tankjen foar har bydrage
           oan it petear.

Tarieding
-Set de foto op it digiboerd klear  
  (te finen op de webside).
-Kopiearje foar alle bern de 
  flog-kaart-tips en it wurkblêd  
  om it skript op te meitsjen.
-Bepaal op hokker plak de flogs 
  pleatst wurde (byg. in sletten 
  youtube kanaal, website fan  
  skoalle of oars)
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Folume
Yntoanaasje

Tempo
Taal

Tempo

Titel: 

De  ynlieding

De kearn 

De ôfsluting 

Titel: ......................
Flogger(s): .....................
Styl: Talking head / Follow me around

Dit is te sjen:

Dit is te sjen:

Dit is te sjen:

Skriuw de tekst yn de ik-foarm.

TIP:
Soargje derfoar dat de folgers nijsgjirrich wurde.
Is it Frysk skriuwen dreech?Brûk dan  
https//frysker.nl/oersetter

Tekenje wat der te sjen is

Skriuw op watsto tinkst, fielst, sjochst of hearst.
Fertel it as soe it oan dyn bêste freon wêze...
Soargje foar belutsenens mei dyn folgers, dat se alles 
begripe en it ûnderwerp ek wichtich fine.

Do fertelst yn de kearn wat mear oer it ûnderwerp en  
wat der allegear te rêden is. Do fertelst wêrom't dat
belangryk is en wat it allegear yngewikkeld makket.

Do fertelst yn de ynlieding wa'sto bist en wêrsto bist. 
Do fertelst ek wat it ûnderwerp fan de flog is en/of 
wat it probleem is.

TIP
Soargje dat folgers dy folgje wolle, dus meitsje it 
grut en belangryk watsto te fertellen hast!

 Yn de ôfsluting makkest in dúdlike ôfrûning oan dyn 
ferhaal. Do fertelst wat dyn konklúzje is en fregest 
reaksjes fan dyn folgers.

Skriuw op watsto dyn folgers ta beslút fertelst en 
hoe't se reagearje kinne op dyn flog.

TIP:
Soargje foar in flitsend ein fan dyn flog. 

Styl:

Styl:

Styl:

Styl:

In ‘talking head’ flog is in 
flog wêrby't  it grutste part 
fan de tiid it byld fuld wurdt 
mei it gesicht en de skouders 

fan de flogger dy't wat 
útleit.

In 'follow me around' flog is in flog 
wêryn't  de flogger him of harsels 

filmet wylst hy of sy mei wat dwaande 
is en op dy manier de folger 

meinimme wol yn in
 bepaalde situaasje.

Flog - helpblêd
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 1 minuut

Folume
Yntoanaasje

Tempo
Taal

Tempo

Folume

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

Titel: De  ynlieding

De kearn 

De ôfsluting 

Titel: ......................
Flogger: .....................
Styl: Talking head / Follow me around

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

...............................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Dit is te sjen:

Dit is te sjen:

Dit is te sjen:

Dit is te sjen:

Styl:

Styl:

Styl:

Styl:

Flog - wurkblêd

7



Flog-kaart-tips

1.Fertelle: yn de ik-foarm
2.Ynlieding: foarstelle en lokaasje neame
3.Kearn: persoanlik (tink, fiel, sjoch, hear, ...)
4.Ofsluting: dúdlike ôfrûning
5.Tiid: net langer as ien minút
6.Taalgebrûk: Frysk
7.Tempo: net te hurd en net te stadich
8.Yntonaasje: boeiend fertelle
9.Folume: net te súntsjes, mar ek net te lûd
10.Byld: noflik en rêstich

Flog-kaartFlog-kaart-tips

1.Fertelle: yn de ik-foarm
2.Ynlieding: foarstelle en lokaasje neame
3.Kearn: persoanlik (tink, fiel, sjoch, hear, ...)
4.Ofsluting: dúdlike ôfrûning
5.Tiid: net langer as ien minút
6.Taalgebrûk: Frysk
7.Tempo: net te hurd en net te stadich
8.Yntonaasje: boeiend fertelle
9.Folume: net te súntsjes, mar ek net te lûd
10.Byld: noflik en rêstich

Kopieer dizze side. Knip de kaartjes
út. Jou elts groepke in kaartsje. 
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Sjoch nei de fûgels. Oerlis yn twatallen en sykje op. Hokker is de wylp, 
de klút, de strânljip, de skries, de tjirk, de ljip?  
Wat witte jimme mei elkoar noch mear oer dizze fûgel te fertellen?

EKSTRA 1: UNDERSYK - SJEN, PRATE EN SKRIUWE
BLÊD FOAR DE BERN

 

     Foar de learkrêft: de antwurden stean op Ekstra 2. 

1 2

3 4

5 6
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https://www.vogelgeluid.nl/scholekster/?type1420
https://www.vogelgeluid.nl/scholekster/?type1420


De bern harkje nei de lûden fan de seis fûgels
De lûden wurde no wer hearre litten yn in oare folchoarder
Elk skriuwt yn it Frysk op hokker fûgels it binne

EKSTRA 2: SPUL - SJEN EN HARKJE
FOAR DE LEARKRÊFT: OP IT DIGIBOERD

 

 
Strânljip

Skries

Ljip

Wylp

Tjirk
Klút
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EKSTRA 3: MEAR SJEN, HARKJE, LÊZE EN SKRIUWE...

-Natuur in Nederland - geluid van  
 de grutto - YouTube  
-Natuur in eigen land - geluid kievit
-YouTube
-Grutto | Natuurmonumenten
-Geen toegang | Landschap Noord-
  Holland
(landschapnoordholland.nl)

Der is in kolleksje boeken , opsyk- 
boekjes,platen, tiidskriften oer fûgels 
yn de groep, dêr't de bern yn 
omneuze kinne.
In DBOS skoalle kin de lêskonsulint 
freegje in kolleksje gear te stallen.
De bern nimme ek sels boeken mei.

DER OP ÚT

kontakt lizze
email skriuwe/ tillefoanearje
datum ôfprate

It tema is poergeskikt om mei de groep
en in natoergids  (bygelyks fan de
pleatslike Fûgelwacht) it fjild yn te
gean.
Mear ynfo op Jeugd Vogelwachten
(friesevogelwachten.nl)

Lit in groepke yn oerliz mei de learkrêft
dizze ekskurzje sels organisearje:

 

Nim my mei dy mei - Wikipedy 
(wikipedia.org) Friese kinderen willen de 
grutto redden met een lied | NOS 
Jeugdjournaal Live aftrap Fryske top 100 
stemmerij | Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

SJEN EN HARKJE

SJEN EN HARKJE LÊZE
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https://www.youtube.com/watch?v=PX3XL4pYn8o
https://www.youtube.com/watch?v=PX3XL4pYn8o
https://www.youtube.com/watch?v=PX3XL4pYn8o
https://www.youtube.com/watch?v=O3mohTa9g0Y
https://www.natuurmonumenten.nl/dieren/grutto
https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/grutto-de-vlucht-van-een-iconische-weidevogel-over-de-wereld
https://www.landschapnoordholland.nl/nieuws/grutto-de-vlucht-van-een-iconische-weidevogel-over-de-wereld
https://www.friesevogelwachten.nl/nl/bfvw-en-jeugd
https://www.omropfryslan.nl/persbericht/live-aftrap-fryske-top-100-stemmerij
https://www.omropfryslan.nl/persbericht/live-aftrap-fryske-top-100-stemmerij
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Besjoch it mar! is in projekt foar groep 7 en 8 fan it PU en de ûnderbou fan it FU. In 
ynspirearjende foto is de start om mei de groep te praten , te skriuwen, te floggen 
oer de Fryske kultuer. Elk kin meidwaan en it projekt is sadwaande geskikt foar alle 
profilen fan it Taalplan Frysk. Dit boekje en de bypassende foto  is digitaal op 
www.inspirerendmeertaligonderw�s.nl  te besjen en sadwaande kin alles op it 
digiboerd toand wurde. De learkrêft kin de helpkaarten foar de bern kopiearje.

Besjoch it mar! kin hiel goed kombinearre wurde mei oare projekten fan 
Ynspirearjend Meartalich Underwiis. Sjoch dêrom op 
www.inspirerendmeertaligonderw�s.nl, dêr't alle projekten opstean en meitsje in 
plan om op in ynspirearjende wize mei Frysk en meartaligens oan de slach te gean.


