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 Positief-negatief 
(Alles-in-1) 

 
Hierover gaat de les: 
 

 Positief-negatief 
 
 

De les heeft de uitspraak ‘Negatief is het nieuwe positief’ als uitgangspunt. Je 
bespreekt de betekenis van deze woorden en legt een link met Covid-19. Met deze 
les kun je aansluiten bij kerndoel 34: Leerlingen leren zorg te dragen voor de 
gezondheid van henzelf en anderen, meer specifiek het rekening houden met 
anderen.  
 

Dit ga je de leerlingen leren: 
 

 Vorm: kleurcontrast 
 

 Werkwijze: knippen en plakken van papier 
 

 Onderzoek: knip en schuif 
 

Fase 1: Oriënteren 
• Toon het eerste deel van het filmpje en zet het bij de eerste vraag op pauze, bij 

minuut 0:14. Bespreek de vraag. Vervolg daarna het filmpje. 
• Toon het tweede deel van het filmpje: het vormdoel. Je kunt het filmpje pauzeren 

en met de leerlingen het vormdoel bespreken. 
• Toon het derde deel van het filmpje: over de werkwijze. 

 
Benoem de opdracht: 
Maak een collage van een portret met een positieve en negatieve kant. 
  
Fase 2: Onderzoeken 

• Geef leerlingen de tijd om te onderzoeken wat ze willen maken. Ze doen dat door 
vormen te knippen en te schuiven. 

• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 
vragen van de evaluatie gebruiken. 
 

Fase 3: Uitvoeren 
• Als de leerlingen voldoende gespeeld hebben, deel je de lijm uit om het werk vast te 

plakken. 
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Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 
groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 
 

Les in bouwstenen 
Zijn je leerlingen toe aan meer uitdaging? Of wil je de les op je eigen manier geven? Ga 
dan naar de les in bouwstenen.  
 
En verder 
Meer informatie over bodemdieren met een challenge over soorten bodemdieren: 
https://www.ivn.nl/2uurnatuur/weetjes-0 
https://www.ivn.nl/2uurnatuur/soorten-bodemdieren 

 


