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Projectbeschrijving  
De leerlingen uit groep 5 van ’t Wikveld zijn een reisbureau begonnen! In deze gekke tijd is 
het een uitdagend en spannend beroep, de leerlingen gaan deze branche helpen in deze 
moeilijke tijd.  

Het ontwerp is gemaakt vanuit het principe verhalend ontwerpen. De leerlingen maken 
kennis met een reisbureau door de actuele situatie. Vrijwel de gehele wereld staat op code 
oranje, reizen is zo goed als onmogelijk geworden. Ook voor deze kinderen. Dit leek mij een 
mooie aanleiding om een beroep in het zonlicht te zetten; de reisbranche. Wat doen de 
mensen in deze branche eigenlijk en hoe is het voor hun in deze moeilijke situatie.  

De leerlingen zijn aan de slag gegaan met sleutelvragen ontwerpen. Wat zijn de vragen 
rondom het reisbureau en de huidige situatie. Deze vragen hebben de leerlingen mogen 
stellen in een gastles aan iemand die werkt in een reisbureau.  

Samenwerken en reflecteren waren belangrijke leerdoelen in deze lessenreeks. Zo ben ik in 
gesprek gegaan met kinderen over hoe je goed samenwerkt. De regels die uit dit gesprek 
voort kwamen sloten goed aan op de theorie hierover. De regels hebben we met zijn alle 
genoteerd en waren de ‘huisregels’ voor dit project. Betreft het reflecteren is dit project ook 
waardevol geweest voor de leerlingen. Op het einde van iedere les heb ik gereflecteerd met 
de kinderen. Hierbij hadden wij het over het werk, maar ook over het samenwerken. We 
bespraken wat goed ging en wat beter kon. Vervolgens mochten zij ook nadenken over hoe 
ze dit gingen aanpakken de volgende les.  

Hierna zijn de leerlingen met hun eigen vragen aan de slag gegaan. In groepjes werkten zij 
aan een stad in Europa. Het eindresultaat werd een stedentrip-poster.  

Door naar verschillende aardrijkskundige en beeldende aspecten te kijken bij foto’s hebben 
de leerlingen een beeld gekregen van wat ‘aantrekkelijke’ afbeeldingen zijn. Hoe verkoop je 
nou een bepaalde plek, wanneer willen mensen erheen. Hier zijn de leerlingen en ik in 
gesprek over gegaan, op een interactieve manier. Op deze manier maakten de leerlingen 
kennis met geografische vragen, vanuit de geografische kubus. Ook maakten de leerlingen 
kennis met beeldende aspecten, zoals lichtinval, compositie, structuren etc. Ze hebben veel 
eigen inbreng gehad in het gehele proces.  

Alles samen kwam tot een vakantiebeurs. De groepjes waren verdeeld in drie rondes. Een 
aantal groepjes presenteerden hun stad. In deze presentatie vertelden ze over hun stad en 
waarom andere leerlingen deze stad zouden moeten bezichtigen.  



Projectresultaten  
Over de resultaten ben ik erg tevreden. De leerlingen hebben gewerkt aan leerdoelen op het 
gebied van aardrijkskunde, beeldende vorming, rekenen en taal. Ze hebben een beeld 
gekregen wat mensen in een reisbureau doen. Met zekerheid durf ik te zeggen dat het 
samenwerken zeker is verbeterd in deze groep. De leerlingen kunnen benoemen wat zij 
hebben bijgedragen en wat andere gedaan hadden.  

Mijn rol  
Mijn rol in dit project is het begeleiden van de leerlingen. Ook het overdragen van mijn kennis over 
aardrijkskunde, beeldende vorming, rekenen en taal. Mijn persoonlijke doel voor de leerlingen was 
dan ook meer plezier en enthousiasme te creëren rondom deze vakken. Door de reacties die ik van 
de leerlingen gezien heb, mag ik trots zeggen dat dit gelukt is.  
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