mode
Leerlingen derde graad

MODE
DOORHEEN DE
TIJD
Het ontdekken van mode
doorheen de tijd , bekijken van
kledingstukken en
modebegrippen leren kennen.

MODEONTWERPER
In de huid van een
modeontwerper kruipen bij
het maken van een eigen
creatie.

MODESHOW
Lopen zoals een model,
muziek maken en leren
fotograferen .

MODETIJDSCHRIFT
Alle informatie bundelen tot
een eigen modetijdschrift.

Lessenpakket

Lessenreeks: mode
Werking
Aan de hand van dit lessenpakket gaan de leerlingen meer te weten komen over
de wereld van de mode. Dit doen de leerlingen aan de hand van vier lessen:
'Mode doorheen de tijd', 'Modeontwerper', 'Modeshow' en 'Modetijdschrift'.
Dit lessenpakket is ontwikkeld zodat de leerlingen in groep zelfstandig kunnen
werken aan de verschillende lessen. Er is dus een mogelijkheid om dit thuis te
maken. Om dit te realiseren werken de leerlingen in een tijdschrift. In dat
tijdschrift staan de opdrachten van de lessen uitgelegd. Het is de bedoeling dat
de leerlingen eerst de opdracht lezen en dan aan de slag gaan. In dit thema staat
Sam centraal. Sam helpt de leerlingen doorheen het thema. Elke les worden er
nieuwe personen voorgesteld die de leerlingen iets gaan bijleren over hun eigen
beroep.
Op Google Drive staan verschillende zaken die de leerlingen tijdens de lessen
gaan gebruiken. Aan de ene kant staan er instructiefilmpjes op die de leerlingen
tijdens een les moeten bekijken, daarnaast kan er een website gevonden
worden waarin de geschiedenis van de mode uitgelegd wordt. Op deze Google
Drive staat er een woordenlijst waarin Nederlandse en Franse begrippen
uitgelegd staan. Zo kan iedereen de opdrachten mee doen en volgen.
Indien leerlingen toch moeilijkheden hebben met de betekenis van de woorden,
dan mogen de leerlingen gebruik maken van de website:
https://context.reverso.net. Op deze website kunnen de leerlingen woorden die
ze niet begrijpen vertalen in een taal naar keuze. Dit is wel als de leerlingen de
betekenis van de woorden echt niet kunnen achterhalen of snappen.
Voor de leerlingen die extra uitdaging willen, staan er extra opdrachten op. De
leerlingen mogen zelf kiezen of ze deze willen maken en welke ze willen maken.
Het is echter wel zo dat de leerlingen zich met het thema moeten bezighouden,
ook als ze klaar zijn. Willen ze dan geen extra opdrachten maken, dan lezen ze in
modetijdschriften, informatieve boeken over het thema of zoeken ze meer op
over het thema op het internet.

Lessenreeks: mode
Werking
Voor de evaluatie van dit project gaat de leerkracht van thuis uit enkel het
product van de leerlingen evalueren. Op de volgende pagina's staan
evaluatiefiches die de leerkracht kan gebruiken bij het evalueren van de lessen.
In deze fiches worden de vooropgestelde doelen aangehaald en geëvalueerd.
Dit kan omgezet worden in punten, maar er kan ook gewerkt worden met
kleurcodes. Dit kan de leerkracht zelf bepalen. Hieronder worden er
voorbeelden van beide getoond. De leerkracht maakt voor de evaluatie op
google drive een map voor elke leerling aan. Op het einde van hun les zetten de
leerlingen foto's of filmpjes in hun eigen map. Zo kan de leerkracht de
opdrachten van de leerlingen evalueren en feedback geven.
Punten:
3 = boven verwacht niveau
2 = op verwacht niveau
1 = onder verwacht niveau
Kleuren:
Geel = boven verwacht niveau
Groen = op verwacht niveau
Oranje = onder verwacht niveau
Op het einde van de bundel van de leerlingen staat er nog een zelfevaluatie die
de leerlingen moeten invullen.

Mode doorheen de tĳd
Algemene informatie
Onderwerp: Mode doorheen de tijd
Leergebieden:
Mens en maatschappij
Frans
Media
Tijdsduur: 75 min
Focusdoel: De leerlingen ontdekken mode uit verschillende tijdsperioden.
Situering in de leerplannen:
OVSG leerplan:
WO-TIJD-63: De leerlingen tonen belangstelling voor het verleden, heden
en toekomst, hier en elders.
WO-MAA-SCV-8: De leerlingen onderkennen dat we allen verschillende
gebruiken hebben en dat die dikwijls worden bepaald door de eigen
cultuur. WO-MAA-SCV-9: De leerlingen kunnen illustreren dat
verschillende sociale en culturele groepen andere waarden en normen
bezitten.
FR-LEZ-05.18: De leerlingen leiden de vermoedelijke betekenis van
transparante woorden af.
FR-LEZ-05.21: De leerlingen raadplegen een woordenlijst of een
woordenboek.
ZILL leerplan:
OWti5: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken hoe de
werkelijkheid verandert en de kennis erover evolueert in de tijd.
Waarnemen, onderzoeken en illustreren hoe dagelijkse
gebruiksvoorwerpen, technische systemen, kleding en gebouwen
evolueren in de tijd.
OWsa1: Ervaren, onderzoeken, vaststellen en illustreren hoe mensen op
verschillende manieren samenleven en groepen vormen. In betekenisvolle
contexten herkennen, illustreren en vergelijken doelen die groepen
nastreven.
In betekenisvolle contexten herkennen, illustreren en vergelijken
doelen die groepen nastreven.

Mode doorheen de tĳd
Algemene informatie
TOsf1: Een voor hen bestemde schriftelijke boodschap in het Frans
begrijpen.
Een vermoedelijke betekenis van woorden afleiden uit de context,
woordenlijst of woordenboek raadplegen.
MEge2: Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in
functie van een beoogd doel, binnen voor hen relevante contexten, ICT
gebruiken bij het uitvoeren van complexe opdrachten.
GO! leerplan:
Frans
5.4: De leerlingen passen indien nodig de volgende strategieën toe:
De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de
context.
Tijd
3.4.5.19: Enkele historische feiten, personages, gebouwen,
gebeurtenissen, ... ordenen.
3.4.5.32: Aan de hand van eenvoudig, aan hun niveau aangepaste bronnen
materiaal verschillen en overeenkomsten aangeven tussen aspecten van
het leven vroeger en nu.
Media
7.1.7: Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
Concretisering van het focusdoel:
De leerlingen ervaren dat kledij door de eeuwen heen is veranderd.
De leerlingen geven de oorsprong van verschillende soorten stoffen weer.
De leerlingen plaatsen kledij in de juiste volgorde.
De leerlingen zoeken de betekenis van Franse woorden in de mode op.

Mode doorheen de tĳd
Algemene informatie
Beginsituatie:
'Mode' is een thema waar de leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden.
Je ziet het in reclames, in tijdschriften, je ziet de verschillen op school,... Dit is
dan ook een thema dat in de leefwereld van de kinderen zit. In deze bundel gaan
de leerlingen zich hier meer in verdiepen.
De werking van het tijdschrift moet eerst uitgelegd worden. Als dit gedaan is,
kunnen de leerlingen elke les zelfstandig aan de slag. Er wordt telkens duidelijk
uitgelegd wat er van de leerlingen verwacht wordt.
Op Google Drive staan er een aantal documenten die de leerlingen kunnen
gebruiken tijdens de lessen. Zo staat er een woordenlijst (Nederlandse en
Franse woorden) die de leerlingen kunnen raadplegen, instructiefilmpjes en
extra opdrachten. De leerlingen bepalen zelf wanneer of wat ze nodig hebben
tijdens het maken van de opdrachten.
Inhoudelijke stappen:
1. uitleg van het thema
2. lezen van de opdracht
3. kledij door de tijden heen
4. woordenschat in de modewereld
Benodigd materiaal:
laptop/ computer/ Ipad

Lesverloop
Inleiding: klassikaal (10 min)
De leerkracht start de les met het uitleggen van het thema en de werking van de
lessen. De leerlingen gaan verschillende lessen werken rond het thema 'mode'.
In dit thema gaan ze een deel worden van de modewereld. Dit doen ze door
verschillende opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan uitgeschreven
in een tijdschrift. Dit tijdschrift vormt de rode draad doorheen de lessen. Dit is
de eerste les dat ze dit tijdschrift gaan gebruiken.
Leerfasen: zelfstandig (55 min)
In deze les gaan de leerlingen aan de hand van een website en hun tijdschrift
kledij doorheen de tijd onderzoeken. De informatie en filmpjes staan op de
website. In hun tijdschrift gaan ze telkens de opdrachten, die bij de informatie
en filmpjes horen, oplossen.
Opdrachten:
Prehistorie
Oudheid
Middeleeuwen
Nieuwe Tijd
Nieuwste Tijd
Eigen Tijd
Woordenschat
De leerlingen kunnen vragen stellen via het e-mailadres, moesten ze een
opdracht niet begrijpen.
De leerlingen die moeilijkheden hebben met de betekenis van Nederlandse of
Franse woorden kunnen de woordenlijst op Google Drive raadplegen. Op
Google drive staan ook extra opdrachten voor de leerlingen die sneller klaar
zijn of meer uitdaging willen.
Slot (10 min)
De leerlingen ruimen al het materiaal dat ze gebruikt hebben op zodat hun
werkplek er terug netjes uitziet.

Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering
Beste leerlingen, we gaan starten met ons modeavontuur! Vandaag gaan we reizen door de tijd! We
gaan mode bekijken van vroeger en van nu. Bij elk
tijdperk zijn er een aantal opdrachten. Deze
opdrachten gaan jullie maken met behulp van de
computer. De antwoorden van de opdrachten gaan
jullie hier noteren. Heel veel succes!

Prehistorie
Schrijf de betekenis van vlas op en probeer het te
tekenen.

Vlas = een plant uit de vlasfamilie, het is een gewas dat al lang verbouwd
wordt

Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering

Oudheid
Schrijf de betekenis van linnen op en probeer het
te tekenen.

Linnen = een soort textiel dat gemaakt wordt uit vlas,

Noem een kledingstuk op dat nu ook nog van linnen gemaakt wordt:
hemd, broek, t-shirt

Wie mocht er geen toga dragen?
een slaaf
Welke kledij droegen de Romeinse vrouwen?
stola (jurk), de palla (sjaal)

Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering

Middeleeuwen
Waarvan wordt zijde gemaakt?

Zijde wordt gemaakt van zijde van een zijderups.
Noem een kledingstuk op dat nu ook nog van zijde gemaakt wordt:
jurk, broek, t-shirt, blouse

Nieuwe Tĳd
Welke schoenen droegen de mannen in
deze tijd?
schoenen met hakken

Dit is een korset.
Als je het stevig aansnoert, dan krijg je een
wespentaille.

Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering

Nieuwste Tĳd
Kleur de kleren van de man en vrouw in passende kleuren!

Pasteltinten

In deze tijd droegen de mensen de meest gekke pruiken. Teken zelf
een gekke pruik die ze in deze tijd zouden dragen.

Eigen invulling

Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering

Eigen Tĳd
Zet de kledingstukken in de juiste volgorde. Voor de mannen en
de vrouwen.
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering
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Mode doorheen de tĳd
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht: verbetering

Woordenschat
Zoek de betekenis van woorden op en schrijf ze hieronder op.
Bouclé = kledingstukken waar lusjes aan de oppervlakte zitten, de
manier van weven noemen we bouclé
Brique = de kleur brique (baksteen), het is dus een chique woord voor
steenrood
Brogues = de veterschoen voor mannen versierd met gaatjes
Crochet = dat is een manier van haken, het betekent letterlijk kleine
haak
Epauletten = schouderversiering die je vooral tegenkomt bij militaire
officieren, maar de term wordt ook gebruikt wanneer jasjes met
decoraties op de schouders helemaal in zijn
Haute couture = dit zijn exclusieve items, er worden vaak maar een
of enkele producten geproduceerd van hetzelfde artikel
Pied-de-poule = het staat bekend als een hanenpoot: een patroon ,
het betekent letterlijk voet van kip
Prêt-à-porter = klaar om te dragen, daarmee bedoelen ze dat de
collecties in grote hoeveelheden geproduceerd worden in
verschillende maten
Ton sur ton = dit betekent verschillende tinten van een bepaalde
kleur, gemengd met zwart of wit

Modeontwerper
Algemene informatie
Onderwerp: Modeontwerper
Leergebieden:
Techniek
Beeld
Tijdsduur: 125 min
Focusdoel: De leerlingen ontwerpen en creëren een t-shirt.
Situering in de leerplannen:
OVSG leerplan:
WO-TEC-02.18: De leerlingen genereren ideeën voor een ontwerp van een
technische realisatie.
WO-TEC-02.19: De leerlingen tekenen een ruwe schets van de technische
realisatie die ze willen maken.
MV-BLD-OM-3.4: Kinderen kunnen de materialen en hulpmiddelen met
voldoende inzicht en vaardigheden gebruiken om vorm te geven aan de
eigen belevingswereld.
MV-BLD-OM-3.6: Kinderen vinden plezier en voldoening in het beeldend
vormgeven.
FR-LEZ-05.18: De leerlingen leiden de vermoedelijke betekenis van
transparante woorden af.
FR-LEZ-05.21: De leerlingen raadplegen een woordenlijst of een
woordenboek.
ZILL leerplan:
IVoc2: Exploreren en experimenteren in de wereld rondom zich,
onderzoeken en ontwerpen.
OWte4: Vanuit een behoefte een technische oplossing bedenken voor een
probleem, daarbij de verschillende stappen van het technisch proces
doorlopen.

Modeontwerper
Algemene informatie
TOsf1: Een voor hen bestemde schriftelijke boodschap in het Frans
begrijpen.
Een vermoedelijke betekenis van woorden afleiden uit de context.
Woordenlijst of woordenboek raadplegen.
MUgr2: Durven fantaseren en verbeelden, plezier blijven beleven aan het
verbeelden in diverse contexten.
Muge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en
hanteren.
Bewust beleven en creatief gebruik maken van verschillende
lijnsoorten in eigen werk.
GO! leerplan:
Beeld
4.1.1.5: Verschillende lijnsoorten herkennen en benoemen.
4.1.2.3: Met een bepaald beeldelement of een combinatie een patroon
vormen.
Techniek
3.33.17 Een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap
uitvoeren.
Frans
5.4: De leerlingen passen indien nodig de volgende strategieën toe:
De vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden.
De vermoedelijke betekenis van onbekende woorden afleiden uit de
context.
Concretisering van het focusdoel:
De leerlingen ontwerpen en creëren een t-shirt dat voldoet aan de criteria.
De leerlingen begrijpen de opdracht in het Frans.
De leerlingen ontwerpen een logo voor hun merknaam.

Modeontwerper
Algemene informatie
Beginsituatie:
'Mode' is een thema waar de leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden.
Je ziet het in reclames, in tijdschriften, je ziet de verschillen op school,... Dit is
dan ook een thema dat in de leefwereld van de kinderen zit. In deze bundel gaan
de leerlingen zich er meer in verdiepen.
Nadat de werking van het tijdschrift is uitgelegd, kunnen de leerlingen elke les
zelfstandig aan de slag. Er wordt telkens duidelijk uitgelegd wat er van de
leerlingen verwacht wordt. Op Google Drive staan er een aantal documenten
die de leerlingen kunnen gebruiken tijdens de lessen. Zo staat er een
woordenlijst (Nederlandse en Franse woorden) die de leerlingen kunnen
raadplegen, instructiefilmpjes en extra opdrachten. De leerlingen bepalen zelf
wanneer of wat ze nodig hebben tijdens het maken van de opdrachten.
Inhoudelijke stappen
1. lezen van de opdracht in het tijdschrift
2. ontwerpen van een logo voor hun merknaam
3. ontwerpen van een t-shirt voor Claudine's modeshow
4. creëren van het ontworpen t-shirt
Benodigd materiaal:
t-shirt's (effen kleur), stukken stof
naald en draad
wol
brei- en haaknaalden
lijm
nietjesmachine
laptop/ computer/ Ipad

Lesverloop
Inleiding: zelfstandig (5 min)
De leerlingen lezen de opdracht van deze les in hun tijdschrift in groep.
Opdracht:
'Dag jongens en meisjes! Gisteren hebben jullie veel geleerd over kledij van
vroeger en nu. Vandaag gaan we met die kennis verder. Dit gaan jullie doen
door 3 verschillende opdrachten uit te voeren. Hieronder leg ik ze al even
uit!'
Leerfasen: zelfstandig (110 min)
In deze les hebben de leerlingen 3 verschillende opdrachten. De leerlingen
delen zelf hun tijd in. Ze bepalen dus hoe lang ze aan elke opdracht gaan
werken. Alle opdrachten moeten wel binnen de tijd afgewerkt zijn.
Opdrachten:
1. een logo ontwerpen voor hun merknaam
origineel
opvallend
2. een t-shirt ontwerpen voor Claudine's modeshow
un design extraordinaire
beaucoup de couleurs
des motifs
een gehaakt of gebreid element
3. het ontworpen t-shirt creëren
un design extraordinaire
beaucoup de couleurs
des motifs
een gehaakt of gebreid element
De leerlingen kunnen vragen stellen via het e-mailadres, moesten ze een
opdracht niet begrijpen.
De leerlingen die moeilijkheden hebben met de betekenis van Nederlandse of
Franse woorden kunnen de woordenlijst op Google Drive raadplegen. Op
Google drive staan ook extra opdrachten voor de leerlingen die sneller klaar
zijn of meer uitdaging willen. Bij het element dat ze aan hun t-shirt moeten
toevoegen kunnen de leerlingen kiezen voor vingerhaken, haken en breien.
Slot (10 min)
De leerlingen ruimen al het materiaal dat ze gebruikt hebben op zodat hun
werkplek er terug netjes uitziet.

Modeshow
Algemene informatie
Onderwerp: Modeshow
Leergebieden:
Drama
Muziek
Media
Tijdsduur: 100 min
Focusdoel: De leerlingen ontdekken elementen van een modeshow.
Situering in de leerplannen:
OVSG leerplan:
MV-DRA-BV-1.1: De kinderen durven in de kring 'doen-alsofspelletjes
spelen'. (durven).
MV-DRA-BV-1.6: De kinderen uiten hun ervaringen in een eenvoudig spel.
(expressievermogen).
MV-MED-CM-3.3: De kinderen kunnen zelf combinaties van beelden en/of
geluiden maken.·
MV-MUZ-SI-1.1: De kinderen experimenteren met allerlei instrumenten.
MV-MUZ-SI-1.2: De kinderen kunnen een vrije improvisatie als voor-,
tussen- of naspel gebruiken.
ZILL leerplan:
MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en
hanteren van de visuele weergave van ritmes.
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich
muzisch uit te drukken en te verfijnen. Musiceren met instrumenten en
materialen.
Musiceren met instrumenten en materialen.

Modeshow
Algemene informatie
MUge2: De muzische bouwstenen beleven, herkennen, onderzoeken en
hanteren.
Het pakken van de aandacht van het publiek.
Motieven en gevoelens.
MUva3: De technische en expressieve vaardigheden die nodig zijn om zich
muzisch uit te drukken en te verfijnen, expressief gebruik maken van het
lichaam en mimiek.
MEge4: De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en
hanteren, diepte en richting in een beeld.
GO! leerplan:
Drama
4.3.2.1: Belevenissen, gevoelens, ervaringen, ideeën, fantasieën en
handelingen uitbeelden.
Muziek
4.2.1.9: Eenvoudige ritmepatronen herkennen en nabootsen.
4.2.2.21: Een eenvoudig muziekstuk componeren.
Media
7.1.7: Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
Concretisering van het focusdoel:
De leerlingen leven zich in een rol in.
De leerlingen experimenteren met kosteloos material.
De leerlingen maken een muziekstuk met verschillende geluiden en ritmes.
De leerlingen leren fotoperspectieven kennen.
De leerlingen maken foto's vanuit verschillende perspectieven.

Modeshow
Algemene informatie
Beginsituatie:
'Mode' is een thema waar de leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden.
Je ziet het in reclames, in tijdschriften, je ziet de verschillen op school,... Dit is
dan ook een thema dat in de leefwereld van de kinderen zit. In deze bundel gaan
de leerlingen er zich meer in verdiepen.
Nadat de werking van het tijdschrift is uitgelegd, kunnen de leerlingen elke les
zelfstandig aan de slag. Er wordt telkens duidelijk uitgelegd wat er van de
leerlingen verwacht wordt.
Op Google Drive staan er een aantal documenten die de leerlingen kunnen
gebruiken tijdens de lessen. Zo staat er een woordenlijst (Nederlandse en
Franse woorden) die de leerlingen kunnen raadplegen, instructiefilmpjes en
extra opdrachten. De leerlingen bepalen zelf wanneer of wat ze nodig hebben
tijdens het maken van de opdrachten.
Inhoudelijke stappen:
1. lezen van de opdracht
2. leren lopen als een model
3. een muziekstuk maken
4. fotoperspectieven leren kennen en inoefenen
5. taken verdelen voor de modeshow
Benodigd materiaal:
laptop/ computer/ Ipad
fototoestel/ gsm
kosteloos materiaal

Lesverloop
Inleiding: zelfstandig (5 min)
De leerlingen lezen de opdracht van deze les in hun tijdschrift in groep.
Opdracht:
'Gisteren hebben jullie een t-shirt ontworpen en gecreëerd voor de
modeshow van Claudine. Vandaag gaan we iets meer leren over een
modeshow en alles wat daar bij komt kijken. Hiervoor heb ik drie heel
speciale mensen meegenomen die jullie daarbij gaan helpen. Lees eerst goed
al de opdrachten voordat je gaat starten.'
Leerfasen: zelfstandig (85 min)
In deze les hebben de leerlingen 3 verschillende opdrachten. De leerlingen
delen zelf hun tijd in. Ze bepalen dus hoe lang ze aan elke opdracht gaan
werken. Alle opdrachten moeten wel binnen de tijd afgewerkt zijn.
Opdrachten:
1. leren lopen als een model
rechtop lopen
voet voor voet
poseren
2. een muziekstuk maken
verschillende ritmes
verschillende geluiden
3. fotoperspectieven leren kennen en inoefenen
kikkerperspectief
portret
full portret
close- up
De leerlingen kunnen vragen stellen via het e-mailadres, moesten ze een
opdracht niet begrijpen.
De leerlingen die moeilijkheden hebben met de betekenis van Nederlandse of
Franse woorden kunnen de woordenlijst op Google Drive raadplegen. Op
Google drive staan ook extra opdrachten voor de leerlingen die sneller klaar
zijn of meer uitdaging willen.
Slot (10 min)
De leerlingen ruimen al het materiaal dat ze gebruikt hebben op zodat hun
werkplek terug netjes is.

Modetĳdschrift
Algemene informatie
Onderwerp: Modetijdschrift
Leergebieden:
Taal
Rekenen
Media
Computervaardigheden
Tijdsduur: 100 min
Focusdoel: De leerlingen maken een modetijdschrift.
Situering in de leerplannen:
OVSG leerplan:
MV-MED-CM-3.7: De kinderen kunnen verschillende media gebruiken om
een boodschap over te brengen.
MV-MED-CM-3.9: De kinderen kunnen op een creatieve wijze
mediaproducten aanmaken.
NL-SCH-DV-D04-05-05-02: De leerlingen kunnen vormkenmerken
gebruiken voor het aanbrengen van structuur in een tekst door afgeronde
delen informatie in aparte alineas te schrijven.
WI-BEW.TAB.29: De lln. kunnen het gemiddelde bepalen van een aantal
hoeveelheden aangeboden in een opsomming, een tabel, een grafiek.
WI-BEW.ZRM.8: Ze kunnen de zakrekenmachine correct gebruiken
om percentages te berekenen.
ZILL leerplan:
MEge2: Passende mediamiddelen kiezen, gebruiken en combineren in
functie van een beoogd doel, binnen voor hen relevante contexten, ICT
gebruiken bij het uitvoeren van complexe opdrachten.
MEva1: Tecnische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Een tekst efficiënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet, cursief,
...
Een tekst efficiënt opmaken met oog voor: kleur, lettergrootte, vet,
cursief, ...

Modetĳdschrift
Algemene informatie
TOsn3: Een schriftelijke boodschap overbrengen.
Een verslag schrijven.
WDIw3: Wiskundige problemen oplossen in betekenisvolle situaties binnen
en buiten de klas en de redeneringen daarbij onderbouwen, vergelijken,
bijsturen, weergeven en beoordelen.
Typevraagstukken over gemiddelde, prijsberekening en korting
oplossen en deze begrippen aan de hand van betekenisvolle
voorbeelden illustreren.
GO! leerplan:
Media
7.1.7: Bereid zijn om media te gebruiken bij het leren.
7.3.1: Technische vaardigheden ontwikkelen i.f.v. het hanteren van media.
Taal
1.2.1.2: Plezier beleven aan lezen en schrijven.
Wiskunde
3.1.02: Een aantal telresultaten kunnen vervangen door het gemiddelde.
3.1.25: Een procent van een getal kunnen berekenen en omgekeerd.
Concretisering van het focusdoel:
De leerlingen schrijven een artikel over de geziene leerstof en/of activiteit.
De leerlingen schrijven een artikel over een gekozen onderwerp binnen het
thema.
De leerlingen ontwerpen een cover voor het modetijdschrift.
De leerlingen werken op de computer.
De leerlingen rekenen met de prijzen van modetijdschriften.

Modetĳdschrift
Algemene informatie
Beginsituatie:
'Mode' is een thema waar de leerlingen dagelijks mee geconfronteerd worden.
Je ziet het in reclames, in tijdschriften, je ziet de verschillen op school,... Dit is
dan ook een thema dat in de leefwereld van de kinderen zit. In deze bundel gaan
de leerlingen er zich meer in verdiepen.
Nadat de werking van het tijdschrift is uitgelegd, kunnen de leerlingen elke les
zelfstandig aan de slag. Er wordt telkens duidelijk uitgelegd wat er van de
leerlingen verwacht wordt.
Op Google Drive staan er een aantal documenten die de leerlingen kunnen
gebruiken tijdens de lessen. Zo staat er een woordenlijst (Nederlandse en
Franse woorden) die de leerlingen kunnen raadplegen, instructiefilmpjes en
extra opdrachten. De leerlingen bepalen zelf wanneer of wat ze nodig hebben
tijdens het maken van de opdrachten.
Inhoudelijke stappen:
1. lezen van de opdracht
2. modetijdschriften onderzoeken
3. instructiefilmpje kijken
4. modetijdschrift maken
cover ontwerpen
artikels schrijven
5. rekenen met prijzen van modetijdschriften
Benodigd materiaal:
laptop/ computer/ Ipad
verschillende modetijdschriften
rekenmachine

Lesverloop
Inleiding: zelfstandig (5 min)
De leerlingen lezen de opdracht van deze les in hun tijdschrift in groep.
Opdracht:
'Lieve jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij de laatste les in ons thema
'mode'. Jullie hebben geleerd over de geschiedenis van mode, kledij
ontworpen en gecreëerd. Vandaag sluiten we af met iets dat al deze lessen
combineert, een tijdschrift. Odette gaat jullie daar verder mee helpen!'
Leerfasen: zelfstandig (85 min)
In deze les hebben de leerlingen 4 verschillende opdrachten. De leerlingen
delen zelf hun tijd in. Ze bepalen dus hoe lang ze aan elke opdracht ze gaan
werken. Alle opdrachten moeten wel binnen de tijd afgewerkt zijn.
Opdrachten:
1. modetijdschriften onderzoeken
woordspin maken
2. instructiefilmpje bekijken
leren werken met Canva
3. modetijdschrift maken
er moet 2 artikels in jullie tijdschrift staan, je mag kiezen uit:
een artikel over de geschiedenis van de mode
een artikel over de modeshow
twee artikels over onderwerpen binnen het thema 'mode' naar
keuze
gebruik het sjabloon dat de leerkracht gemaakt heeft op Canva
4. rekenen met prijzen van modetijdschriften
gemiddelde berekenen
korting berekenen
De leerlingen kunnen vragen stellen via het e-mailadres, moesten ze een
opdracht niet begrijpen.
Slot (10 min)
De leerlingen slaan hun modetijdschrift op.

Verbetering: opdracht 4
Elk tijdschrift heeft zijn eigen prijs. Hieronder staan een paar
opdrachten rond dit onderwerp. Je mag je rekenmachine gebruiken!

Neem vier verschillende modetijdschriften of zoek de prijs op. Wat is de
gemiddelde prijs van deze tijdschriften?

Eigen invulling: ligt aan de modetijdschriften
Alle prijzen optellen en delen door het aantal prijzen.

Ik koop elke maand een 'Elle', die zijn €5 per stuk. Nu zag ik een
jaarabonnement van 'Elle' voor €40,50. Hoeveel procent korting krijg ik
als ik het jaarabonnement neem?

€ 5 x 12 = €60
40,50/ 60= 13,50/ 20 = 67,50/ 100
100 - 67,50 = 32,50
=> 32,5% korting
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mode
Leerlingenbundel

MODE
DOORHEEN DE
TIJD
Het ontdekken van mode
doorheen de tijd , bekijken van
kledingstukken en
modebegrippen leren kennen.

MODEONTWERPER
In de huid van een
modeontwerper kruipen bij
het maken van een eigen
creatie.

MODESHOW
Lopen zoals een model,
muziek maken en leren
fotograferen .

MODETIJDSCHRIFT
Alle informatie bundelen tot
een eigen modetijdschrift.
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Op Google Drive staan verschillende
zaken die jullie kunnen helpen bij het
maken van de opdrachten. Je kan hier
altijd eens een kijkje nemen.
Daar staat ook je eigen map om je
opdrachten in te steken.
Heb je een vraag? Stuur dan een
mailtje naar de leerkracht via dit emailadres.
Inloggegevens:
Emailadres: themamode@gmail.com
Wachtwoord: mode3degraad

Mode doorheen de tĳd
Opdracht
Beste leerlingen, we gaan starten met ons modeavontuur! Vandaag gaan we reizen door de tijd! We
gaan mode bekijken van vroeger en van nu. Bij elk
tijdperk zijn er een aantal opdrachten. Deze
opdrachten gaan jullie maken met behulp van de
computer. De antwoorden van de opdrachten gaan
jullie hier noteren. Heel veel succes!

Prehistorie
Schrijf de betekenis van vlas op en probeer het te
tekenen.

Vlas = ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Mode doorheen de tĳd
Opdracht

Oudheid
Schrijf de betekenis van linnen op en probeer het
te tekenen.

Linnen = ................................................................................................................................
................................................................................................................................

Noem een kledingstuk op dat nu ook nog van linnen gemaakt wordt:
.............................................................................

Wie mocht er geen toga dragen?
................................................................
Welke kledij droegen de Romeinse vrouwen?
.............................................................................

Mode doorheen de tĳd
Opdracht

Middeleeuwen
Waarvan wordt zijde gemaakt?

Zijde wordt gemaakt van ..............................................................................................
Noem een kledingstuk op dat nu ook nog van zijde gemaakt wordt:
.............................................................................

Nieuwe Tĳd
Welke schoenen droegen de mannen in
deze tijd?
................................................................

Dit is een .................................................................
Als je het stevig aansnoert, dan krijg je een
......................................................................................

Mode doorheen de tĳd
Opdracht

Nieuwste Tĳd
Kleur de kleren van de man en vrouw in passende kleuren!

In deze tijd droegen de mensen de meest gekke pruiken. Teken zelf
een gekke pruik die ze in deze tijd zouden dragen.

Mode doorheen de tĳd
Opdracht

Eigen Tĳd
Zet de kledingstukken in de juiste volgorde. Voor de mannen en
de vrouwen.
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht
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Mode doorheen de tĳd
Opdracht

Woordenschat
Zoek de betekenis van woorden op en schrijf ze hieronder op.
Bouclé = ...............................................................................................................................
................................................................................................................................
Brique = ................................................................................................................................
................................................................................................................................
Brogues = ............................................................................................................................
............................................................................................................................
Crochet = .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Epauletten = .......................................................................................................................
........................................................................................................................
Haute couture = ................................................................................................................
.................................................................................................................
Pied-de-poule = ................................................................................................................
.................................................................................................................

Mode doorheen de tĳd
Opdracht
Prêt-à-porter = ................................................................................................................
.................................................................................................................
Ton sur ton = ......................................................................................................................
......................................................................................................................

Elke modeontwerper heeft een merknaam. Verzin een merknaam die je
zal gebruiken tijdens de rest van ons mode-avontuur. Schrijf de
uiteindelijke naam in het vak hieronder. Probeer een zo origineel
mogelijke naam te kiezen.

Zet foto's van de gemaakte opdrachten in je eigen map op
Google Drive als je klaar bent!

Modeontwerper
Opdracht

Dag jongens en meisjes! Gisteren hebben jullie
veel geleerd over kledij van vroeger en nu.
Vandaag gaan we met die kennis verder. Dit gaan jullie
doen door 3 verschillende opdrachten uit te voeren.
Hieronder leg ik ze al even uit!

Gisteren hebben jullie al eens nagedacht over een merknaam. Wat is
een merknaam zonder logo? Ontwerp een logo voor je merknaam.
Zorg ervoor dat het orgineel is en opvalt. Mensen moeten het logo
onthouden en herkennen. Werk eerst op een kladblad. Als je een logo
hebt ontworpen, teken je het hieronder.

Modeontwerper
Opdracht
Voor de tweede opdracht gaan jullie in de huid kruipen van een
modeontwerper. Ik heb een klant uit Parijs meegenomen die een
speciaal ontwerp nodig heeft voor haar modeshow. Jullie gaan een
ontwerp maken dat voldoet aan haar eisen. Lees maar goed wat ze
van jullie vraagt! Let op: ze spreekt enkel Frans.

Bonjour, je m'appelle Claudine. La semaine
prochaine, il y a un grand defilé de mode. Pour ce
defilé de mode, je voudrais un design
extraordinaire d'un t-shirt. Le design doit
contenir beaucoup de couleurs et des motifs.

Les critères:
un design extraordinaire
beaucoup de couleurs
des motifs
Ik ga er zelf ook nog iets aan toevoegen. In elk ontwerp moet een gehaakt
of gebreid element zitten. Jullie mogen zelf kiezen waar dit is.
Voor het ontwerp nemen jullie als basis een t-shirt. Jullie mogen hiermee
doen wat jullie willen, maar het moet aan de eisen van Claudine voldoen.
Het gaat enkel om het t-shirt, iedereen draagt een broek. Je mag een
ontwerp maken voor een meisje of een jongen.

Modeontwerper
Teken jullie ontwerp van jullie t-shirt op het model.

Modeontwerper
Opdracht
Jullie hebben net het ontwerp gemaakt voor jullie speciale t-shirt. We
gaan het niet enkel laten bij het ontwerpen, maar we gaan het t-shirt
ook echt maken. Zoek thuis naar verschillende materialen die jullie
kunnen gebruiken om jullie t-shirt te creëren. Heb je geen effen tshirt? Dan gebruik je een oud t-shirt dat je gaat transformeren.

Vergeet niet om het logo van jullie merknaam in het tshirt te verwerken. Dan weten we welke ontwerpers het
t-shirt hebben ontworpen.

Denk aan jullie gehaakt of gebreid element! Op Google
Drive kunnen jullie filmpjes vinden met uitleg om te
haken en te breien. Deze kunnen jullie bekijken als jullie
niet weten hoe het moet.

Voor de drie verschillende opdrachten krijgen jullie 1
uur en 50 minuten de tijd.

woordenlijst
instructiefilmpjes

Zet foto's van de gemaakte opdrachten in je eigen map op
Google Drive als je klaar bent!

Modeshow
Opdracht
Gisteren hebben jullie een t-shirt ontworpen en
gecreëerd voor de modeshow van Claudine. Vandaag
gaan we iets meer leren over een modeshow en alles
wat daar bij komt kijken. Hiervoor heb ik drie heel
speciale mensen meegenomen die jullie daarbij gaan
helpen. Lees eerst goed al de opdrachten voordat je gaat
starten.

Voor de opdrachten hebben jullie 1 uur
en 25 min de tijd.

Féline, het model

Laurent, de fotograaf

Bastien, de muzikant

Modeshow
Opdracht

Ik ben Féline, een model uit Parijs. Ik ga jullie alles
leren dat jullie moeten weten om als een model op de
catwalk te lopen. Bekijk de filmpjes goed en oefen met
je groep. Wees vooral trots op jezelf als je daar loopt!

Ga naar Google Drive om de filmpjes te bekijken.

Bekijk de filmpjes in de onderstaande volgorde en
oefenen telkens in:
1. De houding van een model
2. Lopen op de catwalk
3. Poseren

Modeshow
Opdracht

Mijn naam is Bastien, een muzikant uit Parijs. Wanneer
er een modeshow is, zorg ik voor achtergrondmuziek.
Dat gaan jullie vandaag ook doen. Volg de opdrachten
goed om zo je eigen stukje muziek te maken met de
verschillende muziekinstrumenten en kosteloos
materiaal.

Experimenteer met kosteloos materiaal dat je thuis kan vinden.
Probeer met je groep 10 verschillende geluiden te maken. Als dat
gelukt is kan je naar de volgende stap.

Als muzikanten een muziekstuk spelen,
maken ze gebruik van een ritme. Hieronder
kan je een afbeelding vinden van
verschillende ritmes. Probeer deze na te
spelen. Een streepje is een lange klank en een
puntje is een korte klank.

Jullie gaan nu zelf een muziekstukje maken. In dit muziekstukje
moeten vijf verschillende geluiden zitten en twee verschillende
ritmes.
Criteria muziekstukje:
vijf verschillende geluiden
twee verschillende ritmes

Modeshow
Opdracht

Ik ben Laurent, een fotograaf uit Parijs. Ik kom jullie wat
meer bijleren over fotograferen. Bij mij gaan jullie
verschillende perspectieven van foto's leren, die je kan
gebruiken bij het maken van foto's tijdens de modeshow.
Kijk goed naar de soorten en probeer deze allemaal uit!

Kikkerperspectief
= een foto waarbij je de camera laag
houdt, waardoor het onderwerp dat je
fotografeert groter lijkt.

Portret
= een foto waarbij het hoofd tot aan de
schouders zichtbaar is.

Modeshow
Opdracht

Full portret
= een foto waarbij het hele lichaam
zichtbaar is.

Close-up
= een foto waarbij er gefocust wordt op
een detail.

Haal je beste fotografie kunsten maar boven en laat
zien wat je kan!

Zet foto's en filmpjes van de gemaakte opdrachten in je
eigen map op Google Drive als je klaar bent!

Modetĳdschrift
Opdracht

Lieve jongens en meisjes, we zijn aangekomen bij de
laatste les in ons thema 'mode'. Jullie hebben geleerd
over de geschiedenis van mode, kledij ontworpen en
gecreëerd. Vandaag sluiten we af met iets dat al deze
lessen combineert, een tijdschrift. Odette gaat jullie
daar verder mee helpen!

Voor de opdrachten hebben jullie 1 uur
en 25 min de tijd.

Mijn naam is Odette. Ik ben een redactrice bij het
modetijdschrift 'Tendance'. Ik ga jullie alles leren
om jullie eigen modetijdschrift te maken. We gaan
er maar snel invliegen, we hebben veel te doen!

Bekijk de verschillende modetijdschriften en maak een woordspin
over de kenmerken van deze tijdschriften. Let goed op de details.

Modetĳdschrift
Opdracht

Modetijdschriften

Jullie hebben net de modetijdschriften goed
bekeken. Voordat jullie zelf aan de slag gaan met
jullie eigen tijdschrift, bekijken jullie eerst het
filmpje op Google Drive. Dit filmpje legt uit welk
programma je gebruikt en hoe je het gebruikt.

Modetĳdschrift
Opdracht
Om jullie eigen modetijdschrift te maken gaan
jullie werken in Canva. Hieronder staan de
inloggegevens en de criteria waaraan jullie
tijdschrift moet voldoen.

Inloggegevens voor Canva:
E-mailadres: themamode@gmail.com
Wachtwoord: mode3degraadcanva

Criteria voor jullie tijdschrift:
1. er moeten 2 artikels in staan, jullie kunnen kiezen uit:
een artikel over de geschiedenis van de mode
een artikel over de modeshow
twee artikels over onderwerpen binnen het thema 'mode' naar
keuze
2. gebruik het sjabloon dat de leerkracht gemaakt heeft op Canva

Let op! Maak de artikels eerst in Word en laat ze eens lezen
door je leerkracht. Zo staan er zeker geen fouten in je artikel.
Werk eerst de artikels af voordat je gaat beginnen aan de
cover van je tijdschrift. De cover maak je in groep.

Zet foto's en filmpjes van de gemaakte opdrachten in je
eigen map op Google Drive als je klaar bent!

Modetĳdschrift
Opdracht
Elk tijdschrift heeft zijn eigen prijs. Hieronder staan een paar
opdrachten rond dit onderwerp. Je mag je rekenmachine gebruiken!

Neem vier verschillende modetijdschriften of zoek de prijs op. Wat is de
gemiddelde prijs van deze tijdschriften?

Ik koop elke maand een 'Elle', die zijn €5 per stuk. Nu zag ik een
jaarabonnement van 'Elle' voor €40,50. Hoeveel procent korting krijg ik
als ik het jaarabonnement neem?

Voeg een prijs toe aan jullie eigen tijdschrift!

Het mode-avontuur
Evaluatie

Dit is het einde van ons fantastische mode-avontuur!
Ik heb er enorm van genoten! Hopelijk jullie ook. Om
alles af te sluiten, zou ik graag willen dat jullie deze
evaluatie invullen. Het was leuk om met jullie op
avontuur te gaan!

Wat
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moe
ilijk?

r onthouden ?
Wat ga je zeke
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Het modeavontuur
Evaluatie
Laat zien hoe je het thema 'mode' vond door sterren in te kleuren. Hoe
meer sterren er gekleurd zijn, hoe leuker je het thema vond.

Als jij het thema zou moeten uitleggen aan iemand anders, hoe zou jij dat
dan doen in vijf zinnen?

