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Een OGEN-blik stilstaan, even vooruitkijken…. 
Start van een nieuw schooljaar  

 

 
Voor wie  

Iedereen vanaf groep 4 (of jonger samen met papa en/of mama).  

 

Wat heb je nodig  

Een groot wit vel papier (het liefst A3 formaat) 

Een foto waarop alleen jouw ogen staan. 

Stiften, fineliners of kleurpotloden. 

Plakstift om foto op te plakken. 

 

Werkwijze 

Plak je foto in het midden van het vel (landscape). Trek met verschillende kleuren lijnen 

rondom je ogen en schrijf aan het einde van deze lijnen telkens hoe jij verwacht dat het 

komende schooljaar gaat uitzien.  

Wat verwacht je in je nieuwe groep? Welke kinderen zitten er in jouw klas? Komen er 

misschien nieuwe leerlingen in jouw groep? Met welke kinderen kun je het goed vinden en 

met welke minder? Denk je dat je de meest fantastische leerkracht zult krijgen? Wat hoop je 

dat je leerkracht wel/niet doet? Wat denk je dat je gaat leren? Wat zou je willen leren? Wat 

vind je leuke dingen om te doen op school? Waar verheug je je op? Enzovoorts…..  

Natuurlijk mag je ook andere dingen rondom je ogen schrijven.  Wie je bent, welke hobby’s 

je hebt. Of je huisdieren hebt. Hoe jouw gezin eruit ziet.  

Kleine, grappige tekeningetjes maken je OGEN-blik kunstwerk helemaal af en heel 

persoonlijk.  
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Aan de slag  

Denk eerst even na over wat je wilt gaan opschrijven, vraag hulp aan een VV ( = Verstandige 

Volwassene) om je te helpen met een foto. En misschien ook wel met het bedenken wat je 

op je vel gaat schrijven. 

 

Tijdsindicatie  

Gewoon lekker op je eigen tempo werken…kan een half uurtje zijn of langer…. 

 

 
TIP 

Hang  je OGEN-Blik vanger op een plek waar je hem goed kunt zien…komen je 

verwachtingen uit? Misschien wil je er op een later tijdstip nog iets aan toevoegen.  

 

Wat je hiermee ontwikkelt:  

 

Intrapersoonlijke intelligentie: 

• Leren denken → Hoe je verwachtingen zijn. Wat jouw eigen ideeën zijn. Proberen je 

eigen creatieve ideeën te verwoorden. 

• Leren leven → Inzicht in jezelf, je doet de dingen zo goed mogelijk en accepteer als 

het niet direct lukt. Je kiest de dingen uit die jij zelf wilt opschrijven. 

• Leren leren → Om hulp vragen als iets niet direct lukt, samen lukt het vaak wel . 
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