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Pais en vree 

 
 
We maken allemaal wel eens ruzie. Soms omdat je iets wil hebben dat de ander heeft. Soms 
omdat de ander iets doet wat jij niet leuk vindt. Dan schreeuwen we of zitten stil in een hoekje, 
we schelden of rennen hard weg, we duwen of zijn bang om ertegen in te gaan. Maar zijn er 
geen betere manieren om onenigheid op te lossen? We onderzoeken,al fotograferend, hoe je dat 
kan doen: stoppen met ruzie maken, leven in pais en vree. 
 
Deze les kan afzonderlijk gegeven worden, maar het is ook mogelijk de gemaakte foto’s 
te gebruiken voor de les: Terug in de tijd.  
 

titel Pais en vree 
groep 3 – 4 

onderwerp ruzie maken, oorlog, vechten, winnen, verliezen, samen 
praten, vrede, vluchten, toedekken 

vlak/ruimtelijk  vlak 
beeldaspect compositie (uitsnede), vorm (lichaamshouding en 

gezichtsuitdrukking) 
materiaal/techniek fotograferen met een digitale camera 

type les naar de voorstelling 
vakgebied  drama 

geschiedenis 
 

BASISPLAN vakgerichte doelen 
 

Opdracht 
De beeldende probleemstelling 

Werk in groepjes van vier. Maak van twee verschillende 
situaties een foto. Op de eerste foto hebben kinderen ruzie, 
op de tweede foto is de ruzie voorbij. Maak gebruik van 
houding, gezichtsuitdrukking en uitsnede om de situatie zo 
duidelijk mogelijk in beeld te brengen.  

 
Betekenis De kinderen maken kennis met de begrippen oorlog en 

vrede en kijken naar wat die begrippen in het dagelijkse 
leven betekenen. Waarom maak je ruzie? Hoe maak je 
ruzie? Wat kan je doen als je het niet eens bent met elkaar? 
(praten, vechten, vluchten, toedekken). 

 
Vorm 
 

Bij het fotograferen, houden de kinderen rekening met de 
specifieke houdingen van het lichaam en de 
gezichtsuitdrukking om een actie uit te drukken (vorm). 
Daarbij is het belangrijk het juiste moment te kiezen om 
een foto te maken.  
De kinderen kiezen voor een uitsnede waarop de personen 
in zijn geheel in beeld zijn: krap totaal (compositie). 

 
Materiaal 
 

Digitale fotocamera, computer en printer. Locatie: plekje in 
school of op het schoolplein waar kinderen rustig kunnen 
fotograferen voor een neutrale achtergrond, bijvoorbeeld 
een muur. 

 
Beschouwing 
 

De kinderen kijken naar foto’s van mensen in diverse 
houdingen. Ze zien dat de houding en de 
gezichtsuitdrukking iets vertelt over hetgeen de mensen 
aan het doen zijn. Ze kijken ook naar de uitsnede van een 
foto en leren het verschil tussen een totaalbeeld, een krap 
totaal, foto’s waar onderdelen van een lichaam wegvallen. 
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Werkwijze 
 

De kinderen weten dat het beeld in de zoeker of op het 
scherm overeenkomt met wat je op een foto ziet. 
De kinderen weten dat je de camera stil moet houden 
wanneer je een foto maakt. 

 
Onderzoek 
 

De kinderen onderzoeken welke houding en 
gezichtsuitdrukking je het beste kan vastleggen om te laten 
zien dat mensen ruzie hebben of juist vriendschappelijk met 
elkaar zijn. 

 
LES/ PROCESFASEN een korte handleiding 

 
Organisatie Lesduur: 60 minuten 

Oriëntatiefase: 20 minuten 
Uitvoering: 30 minuten 
Nabespreking: 10 minuten 

 
Oriëntatiefase 
Introduceren 
 

Begin de les met het spelen van tableaus. Start met een warming-up. Alle 
kinderen lopen neutraal door het lokaal en krijgen een spelopdracht, 
bijvoorbeeld je bent in een zwembad, je bent op het schoolplein, je bent 
op de maan. Als je in je handen klapt, bevriezen de kinderen zoals ze op 
dat moment zijn. Herhaal dit een paar keer. 
Geef daarna steeds twee kinderen de opdracht om één van de volgende 
situaties in tableau te zetten: boos/bang, aanvallen/verdedigen, 
winnen/verliezen, overhalen/negeren, aanvallen/wegrennen, praten, 
vechten. 
> Laat de kinderen even overleggen: Wie speelt wat? 
> De kinderen lopen voor het publiek op en neer en op het moment dat je 
in je handen klapt, bevriezen ze hun houding. 
> Er wordt niet bij gesproken of bewogen, daardoor moeten de spelers 
hun boodschap groot overbrengen, met een nadrukkelijke fysieke houding 
en duidelijke mimiek. Geef hier tussendoor steeds aanwijzingen voor.  
> De speler moet op twee benen staan om de bevroren houding even 
vast te kunnen houden. 
> Het tableau moet op het publiek gericht zijn, de spelers moeten naast 
elkaar staan. 
 
Kijk eerst goed naar het tableau. Vraag dan aan de klas wat er wordt 
uitgebeeld. Herhaal dit een paar keer en ga tussendoor het gesprek aan 
over ruzie maken en het weer bijleggen. Stel vragen als: Waarom maak 
je ruzie? Hoe maak je ruzie? Hoe kan je een ruzie beëindigen? (praten, 
vechten, vluchten, toedekken). Welke oplossing vind jij het beste? 
Waarom? Kan je ook een situatie bedenken waarin een andere oplossing 
beter is?  
Het spelen van de tableaus is een oefening voor het fotograferen later. 
Grijp hier bij het uitleggen van de opdracht op terug. Geef aan dat 
bovenstaande voorwaarden dan ook belangrijk zijn.  

Informeren 
 

Leg de opdracht uit (zie beeldende probleemstelling). Vertel dat ze foto’s 
gaan maken over ruzie en vriendschap. Vraag: Hoe kan je dat doen? Toon 
daarna de drie foto’s ‘High five’. Wat gebeurt hier? Waaraan kan je dat 
zien? Welke van de drie foto’s laat de situatie het beste zien? Waarom? 
Geef aan dat het om de houding en gezichtsuitdrukking van de personen 
gaat. Wanneer je een situatie wil vastleggen moet je heel goed opletten 
op het moment dat je de foto maakt. Vertel dat zij daar bij het maken 
van de foto ook op moeten letten. 
Toon de drie foto’s over de uitsnede. Vraag: Welke verschillen zie je? Bij 
de ene foto vallen hoofden en voeten buiten beeld. Bij een andere foto is 
er heel veel ruimte om de kinderen te zien. Daardoor zijn de 
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gezichtsuitdrukkingen nauwelijks te zien. Bij de derde foto zijn de 
kinderen krap in beeld, maar alles staat er op. Geef aan dat zij hun 
klasgenoten ook krap in beeld moeten brengen. 

Instrueren Leg het gebruik van de digitale camera uit. Zie afbeeldingen: 
‘Fotograferen 1 en 2’. Gebruik een camera die nauwelijks vertraging geeft 
bij het afdrukken. Het wordt anders erg moeilijk het juiste moment vast 
te leggen! Geef eenvoudige tips als:  
-richt goed op je onderwerp 
-kijk door de zoeker of op het scherm: Staat alles erop? Staat er niet te 
veel op?  
-houd de camera stil als je op het knopje drukt 

 
Uitvoeringsfase  Laat steeds een groepje kinderen met de camera aan de slag gaan. Kies 

zelf een neutrale plek in de school of op het schoolplein. Zorg voor 
voldoende licht en een rustige achtergrond. Richt evt. zelf de plek in. 
Laat de rest van de klas zelfstandig werken zodat je zelf het groepje kan 
begeleiden. Al kijkend naar de afbeeldingen op de camera kan je dan nog 
wat bijsturen. Stel vragen als: Staat er niet te veel of te weinig op de 
foto? Is goed te zien om welke actie het gaat? Hebben de personen de 
juiste houding en gezichtsuitdrukking? Is de foto op het juiste moment 
gemaakt?  
Maak zelf een map aan waarin alle foto’s per groepje in gaan. Afhankelijk 
van het niveau van je groep zorg je zelf voor het inladen van de foto’s of 
leg je het proces aan twee kinderen uit het volgende groepje weer helpen 
met inladen. Uiteindelijk kiest elk groepje de twee beste foto’s. Die foto’s 
worden in de map ‘definitief’ geplaatst. 

 
Nabeschouwings 
fase 
 

Alle ‘definitieve’ foto’s worden minimaal op A4 formaat in zwart/wit 
afgedrukt en willekeurig naast elkaar gelegd. Benadruk eerst dat de 
kinderen goed hebben samengewerkt. Vraag of het soms lastig was om 
samen te werken. Op welke momenten? Hoe hebben jullie dat opgelost? 
Bespreek de foto’s op betekenis, vorm, werkwijze en onderzoek. Dat kan 
met de volgende vragen: 
-Maak groepen van de foto’s waarop ruzie wordt gemaakt. Welke foto’s 
komen bij elkaar in het groepje te liggen en waarom? 
-Maak groepen van de foto’s waarop de ruzie is bijgelegd. Welke foto’s 
komen bij elkaar in het groepje en waarom? 
-Wijs eens een foto aan waarop de actie heel duidelijk in beeld is 
gebracht. Hoe komt dat? (In de antwoorden aandacht voor houding, 
gezichtsuitdrukking, moment, uitsnede). Vraag hetzelfde aan een ander 
kind. 
-Wijs eens een foto aan die je bijzonder vind en geef aan waarom. 
-Wijs eens een foto aan waarop de ruzie op een bijzondere manier is 
gestopt. Waarom vind je dat? 
-Wat vonden jullie moeilijk aan deze opdracht?  
-Wat zou je de volgende keer anders doen? 

 
Accenten of 
opmerkingen  

Afhankelijk van de kwaliteiten van je groep kan je de kinderen vrij laten 
of sturen in het fotograferen van situaties waarin ze ruzie hebben en de 
ruzie is gestopt. Wanneer je dit proces meer wil sturen, gebruik dan de 
voorgedrukte strookjes (zie afbeelding ‘Kaartjesvel situaties) die je in een 
pot stopt. Een paar maal dezelfde situaties mag best. Elk groepje trekt 
een strookje met twee kaartjes. De situaties op het strookje gaan ze in 
beeld brengen. 

 
Resultaten van de les plaatsen we graag op de site. Ze kunnen andere leerkrachten 
inspireren om de les ook uit te voeren én het is een mooie opsteker voor de kinderen. 
Stuur daarom foto’s van het werk op naar: redactie@beeldendonderwijs.nl 
 


