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Voorwoord 

 

Welkom bij de setting van de vakken K&C en Fries ☺. Tijdens deze week ga je samen met je groepje 

op een leuke, actieve manier aan de slag met deze vakken. Je leert meer over de Friese taal, het 

schrijven van een gedicht en het maken van een kunstwerk. Daarnaast leer je over kunst in de 

openbare ruimte en over hoe je een gedicht kunt voordragen. Dit doe je samen met een aantal 

anderen uit leerjaar 1 en 2, dat wordt goed samenwerken dus!  

 

Doelen:  

➢ Je hebt een kunstwerk ontworpen en gemaakt die is geïnspireerd op een Fries gedicht 

➢ Dit kunstwerk vormt samen met het gedicht een geheel. Met andere woorden, het kunstwerk 

en gedicht passen/horen bij elkaar. 

➢ Je kan de vormgeving en de inhoud van het gedicht op elkaar afstemmen. 

➢ Je kunt op een effectieve manier samenwerken en efficiënt grote opdrachten aanpakken. 

➢ Je hebt feedback ontvangen zodat je je verder kunt ontwikkelen. 

➢ Je hebt je kunstwerk op een pakkende wijze gepresenteerd. 

➢ Je hebt het gedicht op een pakkende wijze voorgedragen. 

 

Eindproducten: 

Je eindproduct bestaat uit een verslag, een kunstwerk, een gedicht en de presentatie daarvan.  

Je krijgt een groepscijfer op je eindproduct en een persoonlijk cijfer op je werkhouding en inzet. 

Het gemiddelde van die twee cijfers telt mee voor de vakken K&C en Nederlands. 

 

 

Setting eigenaren:   Judith, Emelie, Hester & Marrit  

Begeleiders:  Zie het rooster van de dag 

 

 

Heel veel succes alvast! 
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Opdrachten 

Je levert tijdens deze setting 5 producten af. Hieronder staat globaal waar de verschillende 

onderdelen aan moeten voldoen zodat je een goed beeld hebt van de opdracht. Als je precies wilt 

weten waar je punten mee kunt scoren, kijk dan in het beoordelingsformulier achter in dit boekje! 

 

1: Taakverdeling / planning (onderdeel van verslag) 

 
Tijdens deze setting zijn jullie samen met je groepje bezig met een grote opdracht. Om tot een 

goed resultaat te komen moet je daarom zorgen voor een goede taakverdeling en planning. 

Daarmee voorkom je dat een deel van het groepje niets kan doen terwijl een ander deel van het 

groepje het super druk heeft. Hou met jullie planning en taakverdeling rekening met jullie 

ontwikkelpunten en kwaliteiten, en ook met een goed werkbare volgorde van de activiteiten. Denk 

dus goed na over wie wat wanneer moet doen. 

 

Opdracht taakverdeling en planning: 

Je gebruikt voor jullie planning het uitgedeelde ‘’planboard’’. Hierop hou je met post-its precies bij 

wat er nog moet gebeuren, waar aan gewerkt wordt, wie wat moet doen en of het klaar is. De 

begeleider in jullie lokaal kan uitleggen hoe dat werkt.  

 

Wat moet je iedere dag doen: 

• Jullie plannen minimaal twee momenten per dag in om samen met je groepje de planning 

actueel te houden en verder vooruit te kijken. Zo weet iedereen hoe het ervoor staat en wat 

hij of zij moet doen. 

• Samen met jullie begeleider kijken jullie tijdens de afsluiting terug op de planning. Is alles 

gelukt? Zijn jullie tevreden over de resultaten? Hadden er dingen nog beter gekund? Hoe 

dan?  

• Jullie maken afspraken voor de volgende dag. Die leg je vast in het evaluatieformulier (zie de 

volgende bladzijde voor meer info daarover). 

• Aan het einde de dag geeft jullie begeleider ieder groepslid een persoonlijk cijfer. Dit cijfer 

telt mee voor je beoordeling op de setting. 
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2: Reflecties en evaluaties 
 

Reflecteren en evalueren helpt jou en je groep zich te ontwikkelen. Je leert kritisch kijken naar je 

eigen rol en bijdrage binnen de groep. Ook leer je feedback geven aan anderen. Het doel daarvan is 

dat je tot werkbare afspraken en verbeteringen komt. Het invullen van de reflectie en 

evaluatieformulieren is daarom een verplicht onderdeel van de setting. 

Wat moet je doen: 

• Vul aan het eind van iedere werkdag met je groepje het evaluatieformulier in. Je vindt dit 

formulier op itslearning bij het vak setting K&C en Fries. Maak daarbij realistische en 

concrete afspraken en schrijf die op het formulier. Nadat jullie het formulier hebben 

ingevuld lever je dit in via itslearning.  

• Aan het eind van de week vullen jullie samen met je groepje de weekevaluatie in. Ook dit 

formulier vind-, en lever je in op itslearning.  

• Aan het einde van de week schrijft iedereen ook een persoonlijke eindreflectie op de hele 

settingweek. Jullie kunnen de dag reflecties gebruiken als geheugensteuntje. Deze 

persoonlijke eindreflecties voeg je als bijlage ‘’persoonlijke eindreflecties’’ toe aan je verslag 

én aan je portfolio.  

 

Hulp bij het schrijven van je persoonlijke evaluatie: 

In de reflectie kijk je terug op het maken van dit onderzoek en geef je aan: 

 

* Wat je geleerd hebt door het maken van dit werkstuk; Denk daarbij óók aan vaardigheden 

die je geleerd hebt die je nog niet (goed) beheerste (plannen, uitvoeren, communiceren, 

samenwerken, presenteren, etc.) 

* Wat je ervan vond om dit onderwerp uit te werken; je kunt hierbij je mening geven over de 

manier waarop het gegaan is, maar ook je mening over het resultaat. 

* De feedback dat je op het proces en de presentatie van deze setting hebt gekregen: Wat wil 

je in toekomst met deze feedback gaan doen? 

* In het nawoord kun je ook de mensen bedanken die je geholpen hebben bij het tot stand 

komen van dit werkstuk. 
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3: Kunstwerk 

 

Je gaat tijdens de settingweek met je groepje een kunstwerk, geïnspireerd op de Friese natuur, 

maken. Niet zomaar een kunstwerk, maar een kunstwerk voor in de openbare ruimte. Voor buiten 

dus! Kunst op straat. Het kunstwerk maak je naar aanleiding van een (zelf)geschreven Fries gedicht. 

Tijdens de presentatiemarkt van deze setting staan de kunstwerken verspreid door Kollum zodat er 

een echte kunstroute ontstaat! Bij ieder kunstwerk wordt het gedicht voorgedragen.   

Let op! Je plaatst je kunstwerk binnen het gemarkeerde gebied (zie volgende pagina). 

 

Nadat jullie een gedicht hebben gekozen of geschreven gaan jullie aan de slag met de vormgeving 

van jullie kunstwerk. Je doet hiervoor bronnenonderzoek naar andere kunstwerken in de openbare 

ruimte en/of andere kunstwerken die zijn gemaakt aan de hand van gedichten. Laat je inspireren 

door de vormen, kleuren en onderwerpen die je tegenkomt tijdens het bronnenonderzoek en ga 

aan de slag met het ontwerpen van je kunstwerk. Om een kunstwerk te ontwerpen is het belangrijk 

dat je beeldend onderzoek doet. Dit beeldend onderzoek doe je door middel van schetsen en 

materiaalproeven.  

Stappen die jullie moeten zetten: 

• Zoek of schrijf een gedicht in het Fries. Tijdens de workshop ‘dichten in het Fries’ leer je hoe 

je dit aanpakt en helpt de dichter jullie op weg. Lukt het echt niet om zelf een gedicht te 

schrijven dan kan je ook een Fries gedicht zoeken via internet of uit een boek maar het 

schrijven van een eigen gedicht levert je meer punten op.  

• Brainstorm over wat voor soort kunstwerk jullie willen maken. Wordt het een beeld, een 

grote (wand) schildering, een installatie of toch iets anders. Doe ook bronnenonderzoek!  

• Maak een ontwerp voor jullie kunstwerk. Dit doe je door te schetsen en materiaalproeven te 

doen. Hoe veel? Check de rubric, achterin het boekje.  

• Maak een werkplan. Hoe ga je het aanpakken en vooral wat heb je nodig?  

• Verdeel de taken en ga aan de slag met het maken van jullie kunstwerk. 

• Werk het kunstwerk super netjes af en oefen de voordracht voor tijdens de kunstroute! 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: Verslag 
Tijdens de settingweek maken jullie ook een verslag. Het verslag moet je uiterlijk vrijdag om 15:15 

uur inleveren en telt ook mee voor jullie cijfer. 

 

Jullie verslag moet dan voldoen aan deze punten:  

• Zie voor details het beoordelingsformulier! 

• Het verslag zit zo in elkaar als hoort: zie onderdeel ‘’hulp bij de opbouw van je verslag’’. 

• Jullie bronnenonderzoek zit in het verslag. 

• De complete tekst van het gedicht is toegevoegd aan het verslag. 

• Het verslag is incl. schetsen en materiaalproeven. 

• Jullie beschrijven welke keuzes jullie hebben gemaakt in het ontwerpproces en waarom.  
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5: Presentatie 

 
Tijdens de presentatieochtend lopen de toeschouwers de kunstroute. Is de groep bij jullie 

kunstwerk aangekomen dan staan jullie klaar om het gedicht voor te dragen!   

 

P.S. Jullie mogen jullie kunstwerk ook écht verkopen. Het geld wat jullie daarmee verdienen verdeel 

je dan eerlijk over de mensen in je groepje. Het kunstwerk móet dan wel direct na afloop van de 

kunstroute worden meegenomen. 

 

De presentatie telt ook mee voor jullie beoordeling. Bekijk het beoordelingsformulier om te zien 

waar de presentatie aan moet voldoen  
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Hulp bij de opbouw van je verslag 

 
De indeling 1. Voorkant  

   2. Inhoudsopgave 

   3. Inleiding   Settinggroepje benoemen, opdracht beschrijven, keuzes 

toelichten,  

   

   4. Hoofdstuk 1  Gedicht  

   5. Hoofdstuk 2  Kunstwerk 

   6. Bronvermelding  

   7. Bijlagen     Evaluaties 

       Foto’s scrumboard, schetsen     

       Etc. 

1 Voorblad of voorkant 

Het voorblad is het visitekaartje van je verslag. Het bepaalt de eerste indruk die de lezer van het 

werkstuk krijgt. Het voorblad moet er dus goed en functioneel uitzien.  

Op het voorblad staat de titel en evt. ondertitel en je naam. Het voorblad bevat in elk geval de 

volgende drie gegevens: 

* de titel; 

* je naam / jullie namen; 

* de datum van inlevering; 

 

 

2 Inhoudsopgave 

De inhoudsopgave moet een goed overzicht geven. De lezer snapt bij het zien van de 

inhoudsopgave meteen waar het over gaat. Maak bij voorkeur gebruik van een automatische 

inhoudsopgave, deze kan je in word maken door gebruik te maken van kop-titels en vervolgens via 

verwijzingen op inhoudsopgave (links in de werkbalk) te klikken. Maak gebruik van: 

* nummering van de hoofdstukken; 

* hoofdstuktitels; 

* paginanummering. 
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4 Inleiding 

De inleiding is het beginpunt van de tekst. Hierin beschrijf je de context. Wie zijn jullie, wat is de 

settingopdracht, waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? 

 

5 Hoofdstuk 1: Gedicht 

In dit hoofdstuk licht je toe welk gedicht je hebt gekozen of geschreven. Hier plaats je ook de 

complete tekst van het gedicht. 

 

5 Hoofdstuk 2: Kunstwerk 

In dit hoofdstuk laat je het kunstwerk goed zien. Maak foto’s en plaats die in je verslag. Leg ook het 

maakproces goed vast door middel van foto’s. Hier beschrijf je ook hoe je tot het kunstwerk bent 

gekomen. Dus vanaf het bronnenonderzoek tot het eindwerk. Beschrijf wat voor schetsen je hebt 

gemaakt en voeg wederom foto’s toe aan je verslag. Leg ook uit welke keuzes jullie hebben 

gemaakt om het kunstwerk te maken. Bijvoorbeeld welk materiaal je hebt gekozen en waarom.  

 

6  Bronvermelding 

In dit onderdeel staan de gegevens vermeld van de sites, boeken en tijdschriftartikelen die je hebt 

geraadpleegd bij het schrijven van je verslag. Deze titelbeschrijvingen moeten aan bepaalde regels 

voldoen.  

Vermeld de titel van boek(en)/ tijdschrift(en) de schrijver en het jaartal! 

Voeg een overzichtslijst met geraadpleegde internetadressen toe en op welke datum je deze hebt 

bekeken. 

 

Bijlagen 

Als bijlage bij het verslag moet je sowieso dit jullie eindereflecties en de dagelijkse foto’s van het 

scrumboard toevoegen. Je kan ook als bijlagen nog de tekeningen op ware grote, foto’s of andere 

informatieve gegevens die te groot zijn om in de tekst van je onderzoek op te nemen toevoegen. 

Geef elke bijlage een afzonderlijke naam of nummer en vermeld dit in je inhoudsopgave. 
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Beoordelingsformulier 

Namen groepsleden: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Voordat je alles mag inleveren moet het aan de onderstaande eisen voldoen. De 

begeleider in het lokaal gaat dit voor jullie checken. 

 

Voorwaardelijke 

eisen 

 Ja Nee Je voldoet aan de 

voorwaardelijke eisen: 

(als hier niet aan 

voldaan is, kan het 

settingverslag niet 

kwalitatief beoordeeld 

worden, je hebt dan 

een 1.0) 

Volledigheid   Het verslag is compleet en verzorgd: 

het bevat alle gevraagde onderdelen 

(zie settingboekje). 

Je mag maximaal op één onderdeel 

0 punten scoren. 

Taalvaardigheid 

 
  De tekst bevat minder dan 3 

spelfouten per pagina. Het verslag is 

overzichtelijk en de zinnen lopen 

goed. Er is gebruik gemaakt van de 

opbouw zoals jullie in de workshop 

taalbeleid hebben geleerd. 

ICT-vaardigheden   Er is gebruik gemaakt van ICT-

vaardigheden, het verslag bevat in 

ieder geval een voorblad en 

automatische inhoudsopgave. 

Opmerkingen/afspraken/feedback: 
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Rubric kunstwerk – Setting 

 

 

Idee/creativiteit 

0 5 10 

Het idee is niet creatief en 

verrassend. Er is uitgegaan 

van voor de hand liggende 

ideeën. 

Het idee is redelijk creatief 

en verrassend. Er is nog 

geen eigen creativiteit 

gebruikt om het beeld/idee 

over te brengen.  

Het idee is onverwacht en 

niet voor de hand liggend. 

Er is eigen creativiteit 

gebruikt om het beeld/idee 

over te brengen.  

Onderzoek 

0 5 10 

Er is geen onderzoek 

gedaan. 

Er is onderzoek gedaan door 

middel van een 

mindmap/moodboard en 

aantekeningen van de 

workshop. 

Er is uitgebreid onderzoek 

gedaan door middel van een 

mindmap/moodboard, 

aantekeningen van de 

workshop, schetsen en 

eventuele materiaalproeven. 

Materiaal 

0 5 10 

Het materiaal dat gebruikt is 

voor het kunstwerk, is 

onbewust en zonder 

onderbouwing gekozen en 

niet op de juiste manier 

verwerkt.  

Het materiaal dat gebruikt is 

voor het kunstwerk, is 

bewust  gekozen en redelijk 

onderbouwd, maar nog niet 

helemaal op de juiste 

manier verwerkt.  

Het materiaal dat gebruikt is 

voor het kunstwerk, is 

bewust gekozen en sterk 

onderbouwd en op een 

juiste manier verwerkt en 

geeft het kunstewerk 

meerwaarde. 

Vormgeving 

0 5 10 

De vormgeving is niet 

voldoende. Er is geen 

rekening gehouden met de 

beeldaspecten. 

De vormgeving is 

voldoende. Er is rekening 

gehouden met de 

beeldaspecten. 

De vormgeving is goed en er 

is rekening gehouden met 

de beeldaspecten. Het 

eindresultaat klopt.   

Presentatie van het kunstwerk in de kunstroute 

0 10 20 

Er is niet nagedacht over de 

presentatie van het 

kunstwerk in de kunstroute. 

De presentatie is monotoon 

en onverstaanbaar en de 

houding oogt 

ongemotiveerd. 

Er is nagedacht over de 

presentatie in de 

kunstroute, maar de 

uitvoering daarvan had 

beter gekund. Het 

stemgebruik is duidelijk, er 

wordt oogcontact gemaakt 

en de houding oogt 

gemotiveerd. 

Er is nagedacht over de 

presentatie in de 

kunstroute, en de uitvoering 

daarvan sluit daar volledig 

op aan. Het is een kloppend 

en mooi geheel en prikkelt 

de kijker. Het stemgebruik 

is duidelijk, er wordt 

oogcontact gemaakt en op 

verschillende tonen 
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gesproken. Het lichaam 

draagt bij aan het verhaal. 

Het gedicht 

0 5 10 

Het gedicht bestaat niet uit 

minimaal 12 regels of het 

gedicht kent geen alliteratie, 

assonantie of eindrijm. 

Het gedicht is niet in het 

Fries. 

Het gedicht bestaat uit 

minimaal 12 regels. Het 

gedicht kent alliteratie, 

assonantie of eindrijm. Het 

gedicht is deels in het Fries.  

Het gedicht is verrassend en 

origineel. Het bestaat uit 

minimaal 12 regels. Het 

gedicht kent een combinatie 

van alliteratie, assonantie en 

eindrijm. Het gedicht is 

helemaal geschreven in het 

Fries. 

0 5 10 

Het gedicht sluit niet aan op 

het kunstwerk dat jullie 

hebben geschreven. 

Het gedicht sluit prima aan 

op het kunstwerk dat jullie 

hebben geschreven. 

Het gedicht klopt perfect in 

combinatie met jullie 

kunstwerk. Ze versterken 

elkaar. 

De samenwerking en het 

proces 

  

0 5 10 

De planning / taakverdeling 

is niet overzichtelijk of mist. 

Hierdoor wisten 

groepsgenoten vaak niet 

wat ze moesten doen. 

Uit de foto’s van jullie 

scrumboard blijkt dat de 

taken niet duidelijk 

geweest verdeeld zijn. 

Hierdoor heeft misschien 

niet iedereen voldoende 

gedaan. Eventuele 

problemen hebben jullie 

geprobeerd op te 

lossen.  Dit hebben jullie 

ook genoteerd in 

jullie evaluaties.    

De taken zijn eerlijk 

verdeeld een ieder groepslid 

weet wat zijn/haar taak is. 

Jullie 

hebben goed bijgehouden 

welke taken zijn 

uitgevoerd en aan het begin 

en eind van elke dag een 

foto van jullie 

scrumboard. Eventuele 

problemen hebben jullie 

geprobeerd op te lossen. Dit 

hebben jullie ook genoteerd 

in jullie evaluaties. Jullie 

hebben indien nodig om 

hulp gevraagd bij een 

begeleider.   

Verslag   

0 5 10 

Het verslag is 

onoverzichtelijk en 

oncompleet. 

Het verslag is compleet, 

maar het is een beetje 

onoverzichtelijk 

Het verslag is compleet, 

overzichtelijk en het ziet er 

netjes vormgegeven uit, 

 

Totaal te behalen punten: 100 

 


