
Hallo ,  

Hierbij een overzicht van het voorbije trimester in verband met ons jaarproject  

Eind september startten we ons jaarproject ‘ Door het oog van de lens – Felix 

fotograaf ‘met een themadag voor de ganse school . Een van de lokalen werd 

omgetoverd tot een heuse fotostudio ( met infini , spots en apparatuur die  we van 

een bevriende fotograaf mochten gebruiken ) . Elke klas kreeg zo’n leuke klasfoto in 

sepia op de klasdeur achteraf. De lln. vonden het heel leuk en héél ‘echt’ om zo te 

mogen poseren . 

 Daarna werden ze in de zaal ontvangen door Felix . Voor de nieuwe leerlingen 

vertelde Felix eerst een beetje  over zijn voorbije avonturen in onze school. Enkele 

leuke foto’s van de vele activiteiten werden hierbij geprojecteerd . Daarna stelde 

Felix zijn vriend” de fotograaf “voor . De fotograaf nam wat foto’s maar Felix wou het 

ook leren . Hij ontdekte echter dat dat toch niet zo eenvoudig was , er is nog heel 

wat werk aan de winkel . Tot slot was er ook nog een ‘raadspel ‘ : de lln. mochten 

aan de hand van geprojecteerde foto’s  raden welke leerkracht als klein kind op de 

foto stond . Zowel collega’s als lln. vonden het spannend  om te raden wie er zo 

uitzag toen hij klein was. Nu prijken deze kinderfoto’s van de collega’s in een collage  

op de deur van de studio in onze hal. Bij iedereen wekte het de nodige 

nieuwsgierigheid op. Op die manier trokken we meteen de aandacht van lln. , 

collega’s en omgeving voor ons  fotoproject . In de namiddag hielden we een mini- 

fotografietentoonstelling met allerlei rond fotografie van vroeger tot nu . De 

klasgroepjes mochten langskomen en wat uitleg krijgen . Ook speelden we rollenspel 

met niet – echt functionerende toestellen, en poseren dat iedereen deed ! Het was 

een geslaagde start  .  

Met de projectwerkgroep werkten we ondertussen een wandelzoektocht uit met onze 

knuffel Felix. Aan de hand van een fotomap kan men met de klas een route in 

Lovendegem volgen en de juiste plaats vinden waar de foto met Felix telkens 

genomen werd. De activiteit is het ganse jaar door  ter beschikking van de 

klasgroepen . Het wordt nog even wachten op wat beter weer.  

We maakten voor de lessen WO – communicatie met de lln. reeds verschillende 

fotoreportages oa: voor de nieuwe lln. “op stap in en rond de school” ,voor de 

nieuwe leerlingen  om zo de school beter te leren kennen. Aan de hand van 

PowerPoints oefenen we achteraf de begrippen in. Een tweede reportage maakten 

we rond ‘ konijnen op bezoek ‘. De lln . mochten al eens door de lens van het 

fototoestel zoeken naar hun medelln. en de konijnen . November hadden we een 

afspraak met Jekino voor stop- motion films te maken en initiatie fotografie – 

camera. Elke groep werkte hier gedurende een ganse dag aan.  



Ze leerden een kort verhaaltje weergeven in een stop – motionfilmje ( maken van 

een decor , de figuurtjes , het fotograferen en het resultaat op het einde ). 

In een klein lokaaltje  naast de bib in het DVC  installeerden we een donkere kamer 

met vergroter , cuvetten en alles erop en eraan.  In groepjes kregen de lln.  reeds 

een workshop  onder de begeleiding van een ‘ papa - fotograaf ‘. We  

experimenteerden en leerden er met allerlei materialen fotogrammen  maken . De 

lln. waren geboeid hoe alles in zijn werk ging , waren zelf vlug gewend om in het 

donker te werken ,  kozen zelf de materialen en composities uit op het fotopapier  en 

de resultaten vonden ze heel leuk  . In de  loop  van dit jaar gaan we hierrond nog 

verder experimenteren. 

 We sloten het trimester af met foto’s van alle leerlingen als Kerstman . Hiervoor 

poseerden ze opnieuw in een nagemaakte fotostudio op school met de nodige 

enscenering erbij , belichting en achtergrond . De foto’s gebruiken we voor de 

Kerstwenskaarten  van de lln. We experimenteerden ook  met een polaroid toestel . 

De resultaten waren af en toe ok , dan weer wat minder , maar telkens verrassend .   

Met dit experiment zijn we toch weer een ervaring rijker .  

Op maandag 12 en 13 december werden we verwacht in de plaatselijke bib .1X  per 

trimester zetten we de traditie verder van vorig schooljaar en worden we 

ondergedompeld in de bib met verhalen , activiteiten , filmpjes ea. Deze keer was 

het thema ‘ kerst en nieuwjaar , maar ook licht en donker ‘ , hierbij inspelend op ons 

fotoproject . Om dit voor te bereiden gebeuren vooraf de nodige mails en een 

overleg met de mensen van de bib en de projectwerkgroep . De lln. voelen zich al 

goed thuis in de bib. Ook de vertelmoeder blijft van de partij en komt op regelmatige 

basis voorlezen aan de leerlingen.  

Hierbij vind je enkele sfeerbeelden van de activiteiten en de stop – motions filmpjes.   

Juf Marilleke 

en de projectwerkgroep .  

 

 

 

 


