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Een lessenserie over fotografie. Daï is moeilijk, zult u denken.
Maar met enige organisatie vooraf zult u zien dat u een aantal
middagen heel enthousiast met de kinderen kunt werken.

Fotografie kent vele aspecten. Natuurlijk bekijken we het fo_
totoestel zelf. \À/e vergroten en verkleinen beelden. Een stukje na-
tuurkunde dus. Maar foto's vertellen ook verhalen. En fotografie
is ook kunst. Kortom: een veelzijd igproject, dat bestaat uit vi.f les_
sen. Maar u kunt er ook meer ti jd aan besteden.

U hebt wel een donkerekamer nodig. Maar die is eenvoudig te
creëren.
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U kunt het best van tevoren een
keer de donkere kamer uitprobe-
ren. De belichtingstijd bij bijvoor-
beeld fotogrammen is belangrijk
voor een goed resultaat. En zeker
als u met een zaklantaarn werkt,
is het handig om een en ander van
tevoren uit  te proberen. En...  niet
bewesen!
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De organisatie vooraf

In iedere school is wel een donke-
re plek te vinden. U hebt nier zo
veel ruimte nodig, maar een
groepje van vijf kinderen moet wel
naar binnen kunnen- De kelder is
zo'n plek. Maar zelfs een hoek in
de k las ,  waar  u  vanaf  he t  p )a fond
landbouwplastic naar beneden
kunt laten hangen, is geschikt.

Een oproep in de schoolkrant
om een vergroter beschikbaar te

stel len, levert er meestal wel een-
t je op. Maar een sterke zaklan-
taarn, beplakt met wit papier, is
ook mogelijk. Alleen een doka-Iamp
(een speciale, rode lamp) is esseni
t ieel.  U hebt een kleine hoeveel-
heid ontu-rikkel aar, stopbad en ftxeer
nodig. En plasticbakken mer was-
knijpers. Als u de chemicaliën in
plastic flessen bewaart, kunt u ze
verschillende keren gebruiken. Fo-
topapíer (zwart-wit), nummeT 3
@rieft aartformnar) is preft ig papier
om mee te werken.

Bij les 3 hebt u een automatisch foto-
toestel nodig met een kleurenfrlm.

Hulp van ouders

Hulp van ouders is vooral belangrijk
bi j  het werken in de donkere kà-
mer in les z en bij het fotograferen
in les 3. De overige opdrachten zijn
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door de kinderen zeLfstandig uit  te
voeren. Maar eigenl i jk kunt u hulp
van ouders in al le lessen gebrui-
ken l

L E S  I

Voorbereiding
Vooraf hebt u in de plaatsel i jke bi-
bliotheek boeken over fotograf.e ge-
zocht. Vooral op dejeugdafdel ing
staan vaak simpele en duidel i jke
boeken. Ook hebt u deze les nodig:
schoenendozen, ke ukenr ol len, w c-r ol -
Ien, zwart papier, doorschijnend pa-
n í o r  p n  e p n  < n p l à

Doel
Het doel van de les ts'. een eerste ken-
nism akin g met f oto gí af e.

Actiuiteiten
. U begint met een stukje geschiede-

nis. De oude Grieken en Romeinen
kenden de camera obscura. Het
l icht dat door een heel klein gaatje
naar binnen viel, wierp een omge-
keerd beeld op de tegenoverl ig-
gende kant van een doos.

U kunt dit  duidel i jk laten zien
met de volgende bordtekening:

. Een íototoestel werkt eigenlijk nog
steeds op dezelfde manier.

Í -  i ^ - ^  l ^ ^  ^ ^ ^ - . , . . ^  + .rn oeze Les gaan we twee ver-
schi l lende camera obscura's ma-
ken:
* een camera van een wc-rol;
.-- een camera van een schoenen-
doos.

Kopieer hiervoor werkblad t
(iefst uergroot tot A4-formaat) . AIs
de kinderen het gaatje op een
voorwerp richten, zien ze een om-
gekeerd beeld op het doorschi j-
nend papier. In het begin zal het
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voor de kinderen last ig zi jn om
hpe ld  te  k r i iaen  7e  mopten naar" ' r b - ' ^ '

het licht kijken. Bijvoorbeeld door
een raam naarbuiten. Ze kunnen
de wc-rol ook naar binnen en naar
buiten draaien om het beeld
crhprner  tp  l z r i ioen- - " _ _ r - '

.  Deze les kunt u afsluiten met een
korïe nabespreking of het vervolg
van de geschledenis van de foto-
grafie.

Een "echte" ca.mera
De "schoenendoos-camera" die u
in deze les gemaakt hebt, kunt u
eventueel verderop in het project
gebri-riken als echte camera. Het
vraagt wel wat organisatie. U ge-
bruikt dan het deksel van de
schoenendoos. ln de donkere ka-
meÍ plakt u een vel zwart-wit foto-
papier (gradatie nummer 3) met
plakband vast. U verwijdert het
doorschi jnende papier en plakt
het dekseI met plakband vast op
de doos. Over het gaatje plakt u
^ ^ 1 .  ^ t - t . L - - iu v N  P r d À u d r r u ,

I  T  n l a a t s t  d e  d n n c  o n  e e n  o n e d

verl ichte vensterbank. Dan pas
verwijdert u het zwarte papier van
het gaatje van r,5 centimeter. U
belicht het fotopapier op een zon-
níge dag twee minuten. Op een be-
wolkte dag acht minuten. Sluit het
gaatje daarna weer voorzichtig. In
de doka ontwikkelt u het fotopa-
pier in de bakken met chemica-
liën. U krijgt dan een negatieve af-
àruk.
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uoel
Het doel van deze les is kinderen
kennis te iaten maken met allerlei

facetten van fotografe. Om de kin-
deren zoveel mogelijk te Iaten ont-
dekken, werkt u volgens het crr-
cuit-model.

Groepsopdrachten
Op groepstafels liggen verschillen-
de opdrachtkaarten klaar. U hebt de

benodigde materialen klaargezet.
De kinderen rouleren in groepjes
langs de opdrachten. Ze werken
dan een aígesproken t i jd aan een
bepaald onderwerp. De opdrach-
ten hebben allemaal te maken met
fotografie, maar behandelen
steeds een ander facet. Een be-
schrijving van de opdrachten
vÍndt u op werkblad z. Kopieer dit ,
líefst uergroot tot A4-formaat.

Benodigde materialen
. Groepsopdracht r: fotogrammen ma-

ken ín de donkere kamer.
Benodtgde mater íal.en: fotopapier

(gradatie nummer 3), papercl ips,
bladeren, luciíers, plasl ic fol ie,
chemicaliên, vergroter (of zak-
lamp met wit papier).

. Groepsopdracht z: dia's tekenen met

frjnschrijvers.
Beno di g de m ater ialen : fij nschrij -

vers, diaraampjes (van oude dia's)
en sheets van de overheadprojec-
tor. Eventueel een diaviewer.

. Groepsopdracht 3: een foto tekenen.
Benodígde materialen: wit papier

op briefkaartformaat.
. Groepsopdracht 4: zoeken ín tijd-

s chr íf ten naar f otomater taal.
B eno di g de material en : t i j  dschrif  -

ten, l i jm en grote vel len papier.
. Groepsopdr acht 5: siihouetten maken.

B enodíg de materíalen : wit papier,
plakband, st i f t ,  scharen, diaprojec-
t n r  ê n  7 u l 2 r t  n a n i ê r

.  U siuit  deze les af met een eunlu-
atiegesprek over wat de kinderen
allemaal ontdekt hebben.
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Doel
Deze 1es bestaat uit tr.uee delen:
- De kinderen leren eerst dat een
foto een verhaal kan vertellen.
- Vervolgens bedenken ze zèlf een
fotoverhaal.

Actiuiteiten
o I  I  heq in f  de  les  met  he t  voorbee ld

van iemand d ie  een doe lnr rn t
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momenten die men zou kunnen
fotograferen. Gebruik htervoor
werkblad 3 (vergroot tot A4-formaat) .

I  I  hesnreekt wat het eerste mo-
ment zou zi jn, waarop je kunt zien
dat die jongen een doelpunt gaat
maken. De verschi l lende fases
z a r t à a n  l z r r n n e n  z i i n '

-  De iongen rent  naar de bal .- ' , " ' è _ "
- De jongen haalt zi jn voet naar
achteren.
- De ionsen schoDt tesen de bal.
- De bal vl iegt door de lucht.
- En in tekening 5 belandt de bal in
de goa1.

. Vervolgens krijgen de kinderen de
opdracht zèlf  eenfotouerhaal te be-
denken, waarbi j  ze opnleuw uerk-
blad 3 (vergroot tot a4-t'ormaat) krlj-
gen. De kinderen moeten onder de
tekening schrijven welk kind wel-
ke rol heeft en welke attributen ze
nodig hebben. Ook de opstel l ing in
het kader is beiangrijk om te teke-
nen.

. Is het draaíboek klaar, dan ki jkt de
leerkracht of het verhaal te foto-
graferen is. Een fotograferende ou-
der kan dan dat groepje meene-
men. Een automatische camera (met
eenkleurenfim) is zeer geschikt om
het verhaal vast te leggen. KIeu-
renfoto's spreken de kinderen
meer aan dan zwart-witfoto's. Per
fotoverhaal hebt u vijf foto's no-
dig. Het fotorolletje moet we1 me-
teen ontwikkeld en afgedrukt wor-
den. U hebt de foto's nodig in les 4.

. In de t i jd dat er groepjes weg zi jn,
kunt u verder werken aan de op-
drachten van les z. Of u gaat ver-
der met uw dageiijkse lesprogram-
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Doel
Het doel van deze les is kinderen te
laten kennismaken met de techniek
uan het fotograferen.

Voorbereiding
De kinderen brengen een aantal

foto's mee van thuis. Zelf kunt u
een aantal mislukte opnames verza-
melen. En de foto's uit  les 3 hebt u
n r r  n n k  n n d i o

Actiuiteiten
. Beki jk samen met de kinderen een

fototoestel (als inleiding). U deelt
werkblad 4 $efst vergrooï tot t4-for-
maot )  u i t .  U  laa t  de  k inderen de
verschi l lende onderdelen zien en
u beschrijft de werking ervan, zon-
der in detaÍls te treden. Als u de
beschikking hebt over een fototoe-
stel met een Iens die u eraf kunt
schroeven, kunt u wel uitstekend
de sluiter en het diafragma laten
zien.

. De kinderen tekenen daarna een fo-
totoestel en schrijven de namen
bij  de verschi l lende onderdelen.

. Daarna bespreekt u waaraan de
kinderen moeten denken om een
goede foto te maken. De regels bíj
het foto gr af er en staan op w erkblad. 4.

.  Nu gebruiken we de foto's die ge-
maakt zi jn in les 3. Deze worden
opgeplakt, voorzien van het ver-
haal en vervolgens besproken.

. Daarna bekijken de kinderen de
foto's van elkaar. Ze moeten de fo-
to'sbeoordelen aan de hand van de
regels van werkblad 4.

. Als aÍsiuiting van deze les is het
natuurlijk het leukst als u de kin-
deren nu zèlf op pad kunt sturen
met een automatische camera
(onder begeleiding van een ouder).
Bij mij op school zijn ouders
meestal zó enthousiast dat ze
graag mee willen doen en zelfs
een automatische camera be-
schikbaar stellen.

Het afdrukken van kleurenfo-
to's is voor kinderen het meest
aantrekkelijk, maar ook een dure
aangelegenheid. Een zwart-witroi-
letje kunt u eventueel zelí afdruk-
ken.
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Doel
De vijfde les is een afsluitend.eles.
Doel is om te inuentariseren wat de
kinderen geleerd hebben

Actiuiteiten
U bekijkt met de kinderen alle fo-
to's die ze gemaakt hebben. De si l-
houetten worden bekeken. En kin-
deren kunnen raden welk silhouet
van welk kind is. Ze vertellen hun
verhaal bij de zelf gemaakte diase-
rie. De fotogrammen worden uit-
voerig besproken. En de kinderen
maken een uerslag van wat ze alle-
maal in deze lessen gedaan heb-
ben. Zo'n verslag kan daarna in de
schoolkrant worden geplaatst.  Geil-
lustreerd met een mooie foto!

Tentoonstelling
Ook kunt u de kinderen een ten-
toonstelling laten voorbereiden
voor de ouders. Ieder groepje krijgt
dan een onderdeel toegewezen om
aan de ouders te laten zien. Bi j-
voorbeeld: een groepje is verant-
woordel i jk voor de donkere ka-
mer, een groepje organiseert een
si lhouetten -raadwedstr i jd, een
groepje iaat de ouders zien hoe de
fotogrammen gemaakt zijn en een
groepje laat de diaseries zien.

De ouders zul len trots op de
kinderen zijn. En de kinderen zul-
1en trots op zichzelf zijn. Succes
verzekerdl

Tot slot

Aan het eind van Cit fotografre-pro-
ject worden uiteraard de chemica-
liën verzameld en naar de chemo-
kar of het chemo-verzamelpunt
gebracht. Want deze stoffen zijn
heel schadelijk voor het milieu.

Ik wens u en de kinderen ueel ple-
zier bij d.e lessen rond fotograf.e.

n
Eg
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Camera obscura
Maak een speldeprik-camera op twee manieren.

Manier t
Aan één kant van de wc-rol
plak je zwart papier. Aan
één kant van de keukenrol
plakje doorschi jnend
papier- Schuif de rollen rn
elkaar. prik dan met een
speld precies in het middên
van het zwarte papier.

Richt het gaatje op een
voorwerp. Beweeg de keu-
kenro l  op  en  neer  to tda t  je
beeld hebt op het papier.
Hoe staat het beeld?

Manier z
Haal het deksel van de
schoenendoos.  Ver f  de  b in -
nenkant van de doos zwart_
Plak over de open kant
doorschi jnend papier.

Teken op de onderkant
de diagonalen en op het
kruispunt een cirkel van rJ5
cm. Snijd de cirkel uit. plak
er aan de binnenkant een
stukje zwart papier over-
heen. Prik met een speld
een gaatje precies in het
midden.

Richt het gaatje ergens op
en ki jk naar het doorschi j-
nend papier. Je ziet het
beeld op z'n kop!

Deze camera kan een
echte foto maken. Vraag
maar aan je leerkracht hoe
dat moet.

!!'c - RO L

IWART
PAPIER
/ÁET
SPELDEPRIK-,-

DOORsCH'NFND

O,ryDERK4NI
VAN OE

Opdrachtkaart r

Je gaat straks in de donkere kamer een afdruk maken van
wat Je op een vel fotopapier gelegd hebt. Maak dus eerst een
ontwerp. Want in de doka moet je al les in het donker doenl
Zoek materiaal bi j  elkaar wat je wil t  gebruiken en leg dat in
een bepaald patroon. Ben je tevreden? Maak dan de afdruk.
/e mag maar één afdruk maken.

Opdrachtkaart z

/ullie tekenen met je groepje zestien dia,s. Die moeten een ver-
l1"t, lu vormen. Overleg goed en teken voorzichtis. Wanr rte
f i jnschri jvers vlekken 

"ir l"  "r 
overheen wri i f t l

Je kunt de dia's voor het raam beki jken. Maar mrsschien
kunnen ze  ook  in  een d iau ieu ;er .

Opdrachtkaart 3
Je bent fotograaf van een krant. Je moet een foto maken van
jul l ie klas over dit  project. Wat moet er op de íoto komen te
sta.an? wat- is belangri jk? Wat hebben jul i ie aan? Hoe gaan
jul l ie staan? Welk gezicht trekken jui l ie? Heb.7e nog voor_
werpen nodig?

Gebruik de u.ritte tekenkaart om je foto ïe tekenetr.

Opdrachtkaart 4
De aliereerste foto's waren eigenlijk silhouetten. Weten jullie
wat dat zi jn? Dat is je schaduw op de muur. Je moet nu heel
stil zitter-r. Iemand anders in jouw groepje gaat jouw gezicht
heel precies natekenen. Daarna màg 1"- iouí si lhouet heel
precies uitknippen en op zwart papier plakken. Schrijf je
naam op de achterkant.

Opdrachtkaart 5
W'e gaan een collage maken van foto's. Een foto waarbij din_
gen of mensen van heel dichtbij geíotografeerd zijn, noemen
v/e een close-up. Half-tota.al zijn foto,s wàar de helft van iets
op staat. En totaal-foto's geven een overzicht van het geheel

Zoek in tijdschriften riaar foto,s aie -i" 
"anspi"il;:È;i;^ze utt en plak ze op een leuke manier op.
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Hier z ie je een tekening van een fototoestel .

Regels bij het fotograferen

. Als je op de sluiterknop drukt,
moet je de camera nietbewegen.

. Zoek het hele beeld van datgene
wat je wilt fotograferen. Bedenk
vooraf ofje een close-up, een haf-
totaal of een totaal wilt maken.

. Je mag nooit tegen de zon in foto-
graferen. De foto krijgt dan te
veel licht.

SLUITÉA

Iemand maakt een doelpunt. Welke momenten zou j i j  kie-
zen om te fotograferen? Teken je verhaal in de vi j f  vakjes.

(Denk aan de vragen van les z, opàrachtkaart 3.)

Dit zelfde werkblad gebruik
je bi j  het draaiboek dat je
zèlf gaat maken. Zorg erwoor
dat er in je eigen verhaal
iets spannends of iets grap-
n i o c  o e h p r r r t
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