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China 
- Afronding thema ‘poster maken’ -   

Inleiding 

In deze les wordt er een einde gemaakt aan het thema. De leerlingen 

maken in tweetallen een poster over wat ze geleerd hebben over de 

Verboden Stad.  

 

Doelstellingen 

Aan het einde van deze les hebben/weten:  

- De leerlingen alle kennis die ze hebben verzameld verwerkt. 

- De leerlingen een poster gemaakt met alle verwerkte informatie. 

- De leerlingen hun poster gepresenteerd.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 3 en/of 4 

 

Vakken en Kerndoelen 

Kerndoel 36: de leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en 

Europese staatsinrichting en de rol van de burger.  

 

Informatie 

De leerlingen maken een poster, of ook wel een affiche  

Een affiche, of ook wel een poster genoemd, is een relatief groot vel papier, 

want bedrukt wordt. Een affiche wordt gemaakt om een boodschap bekend 

te maken, of ter decoratie. In dit geval willen de leerlingen laten zien wat ze 

hebben geleerd van De Verboden Stad doormiddel van een affiche of 

poster. Affiches zijn onder te verdelen in grafische ontwerpen met 

hoofdzakelijk letters of hoofdzakelijk beeld. In dit geval zullen er zowel 

letters als plaatjes op komen te staan.  

 

Colofon 

 

Afronding thema 

‘reisfolder 

maken’ 

 

Les voor groep: 

3 en/of 4 

 

Duur les: 60 

min.  

 

Vak: 

Aardrijkskunde 

en beeldende 

vorming 

 
 



  

Lesidee 

Introductie  

Aan het begin van deze les blikt u terug op het thema ‘De Verboden Stad.’ 

U kunt gebruik maken van de PowerPoint presentatie in de bijlage. Vraag 
aan de kinderen wat ze hebben geleerd en inventariseer de antwoorden. 

U kunt ook gebruik maken van de wisbordjes, zodat elk kind moet 

nadenken. Verzamel de antwoorden op het bord en vraag zo nodig door 

aan de leerlingen (dia 2). Vul ook aan als er belangrijke geleerde 

elementen worden gemist.  

 

Inleiding  

Vertel de kinderen dat ze een poster gaan maken. Vraag aan de kinderen 

of ze weten wat een poster is en hoe die wordt gebruikt. Antwoord: 

posters zin grote vellen papier waarop informatie staat. Vaak staan er ook 

veel plaatjes op. Vraag aan de kinderen of ze voorbeelden kunnen noemen 

van soorten posters, en of ze wel eens posters hebben gezien.  

Laat eventueel foto’s ter voorbeeld zien (dia 3). 

Vertel de kinderen daarna dat ze ook een poster gaan maken, maar dan 

van de Verboden Stad. De kinderen worden in tweetallen opgedeeld, zorg 

ervoor dat u dat van te voren hebt gedaan.  

 

Kern 

De kinderen gaan nu de posters maken in tweetallen. Vertel welke dingen 

ze tot hun beschikking hebben. Gebruik van computers voor informatie, 

tijdschriften om plaatjes op te zoeken, stiften om te decoreren. Wijs de 

kinderen eventueel ook op het Chinese schrift die ze kunnen gebruiken 

(dia 4). Vertel de kinderen hoe veel tijd ze hebben en laat ze aan de slag 

gaan. Loop zelf langs om te observeren en vragen te beantwoorden.  

 

Afsluiting 

Als de leerlingen klaar zijn met het maken van de posters is het tijd om te 

presenteren aan elkaar (dia 5). Laat de kinderen in tweetallen vertellen 

over hun poster en hang de posters vervolgens op in de klas of op de 

gang.  

Evalueer met de kinderen op het thema:  

- Wat vond je het interessantste?  

- Wat vond je mooi?  

Geef ook gelegenheid om vragen te stellen.   

Tip:  

Laat de kinderen 

kennis maken met 

het Chinese schrift 

en laat ze titels van 

hun poster in het 

Chinees schrijven. 

(onder aan dit 

document het 

Chinese schrift) 
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Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie: Wisbordjes, Digibord   

Inleiding: X  

Kern: Posters op A3 formaat, computers, tijdschriften over China, stiften, 

scharen, lijm.  

Afsluiting: gemaakte posters  

 

Bronnen 

- Wikipedia (Mei 2018). Geraadpleegd op 21 januari 2021 van: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Affiche#:~:text=Een%20affiche%20(oo

k%20aanplakbiljet%20of,van%20commerciële%20waarde%20(recla

me).  

 

Verdieping/meer informatie 

Zie hier boven.  
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Introductie: 10 min.  

Inleiding: 10 min. 

Kern: 30 min.  

Afsluiting: 10 min. 
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