
Oorlog in Hoorn

Uitleg Opdrachten

Mind Map

Wat is een Mind Map?
Een Mind Map is een schetsje over het onderwerp, maar dan in woorden en met tekeningetjes. Je zet het 
centrale onderwerp in het midden. Zet eromheen wat jij weet over het onderwerp. Je verbindt het cen-
trale onderwerp met de andere woorden door het tekenen van grote gekleurde takken. Met een Mind 
Map heb je alle informatie die je in je hoofd hebt opgeslagen op een mooie manier op papier gezet. Zo 
kun je verder denken dan je normaal zou doen. 

Hier is een kort filmpje dat het uitlegt: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZLCtArhAzE&feature=related 

Wat heb je nodig?
•  Gekleurde stiften
•  Groot papier
•  Pen
•  Fantasie

Zo doe je het:

•  Pak het grote papier en schrijf in het midden het centraal onderwerp op. Maak van dit onderwerp ook 
een kleine tekening. Zet onder aan het papier je naam. 

•  Kies een gekleurde stift en teken een tak van het midden naar buiten. Schrijf op deze tak een woord dat 
te maken heeft met het onderwerp. Teken met andere kleuren ook nog een aantal andere takken met 
andere woorden erbij.

•  Aan de grote takken die je net getekend hebt kun je nu kleine takken toevoegen: subtakken. Wat weet 
je er nog meer over? Hoe meer je naar de rand van het papier gaat, hoe specifieker je wordt. Noem dan 
concrete voorbeelden of gevoelens bijvoorbeeld. 

•  Teken plaatjes bij de subtakken, of gebruik af en toe alleen een tekening in plaats van woorden.

•  Hang je Mind Map op in de klas om het samen te bespreken.
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Gedicht

Wat is een gedicht
Een gedicht is een verhaaltje waarin de dichter met weinig woorden heel veel probeert te zeggen. De 
zinnen zijn kort en soms bestaan ze uit maar één woord per zin. Het gedicht mag rijmen, maar dat hoeft 
niet. Dit is een klein stukje (een strofe) van een gedicht van de Hoornse kinderstadsdichter Lieke Koen 
over de oorlog. 

Sluit je ogen en luister naar de regen.
Laat de warme druppels je tranen mee vegen. 
Gescheiden van onze geliefden en gezinnen moeten we de oorlog overwinnen. 

Wat heb je nodig?
•  Pen en papier
•  Of een computer

Zo doe je het:

•  Maak eerst een brainstorm over het onderwerp, schrijf alvast zomaar wat woorden op. 

•  Kies daarna of je een gedicht gaat schrijven met een vaste vorm of een vrij gedicht. Er zijn veel dicht-
vormen te vinden, kijk maar eens op internet. Een elfje of een haiku bijvoorbeeld. Of een Rondeel.

Een Elfje
Een elfje is een eenvoudig kort gedicht dat bestaat uit elf woorden. De woorden zijn verdeeld over vijf 
regels. Zo zijn de woorden per regel verdeeld: 
•  De eerste regel: een woord
•  De tweede regel: twee woorden
•  De derde regel: drie woorden
•  De vierde regel: vier woorden
•  De vijfde regel: één woord, dat het gedicht samenvat

Dit is een voorbeeld van een elfje:
geel
de ogen
in het donker
zijn het misschien kattenogen
miauw
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Een Haiku
Een haiku is een kort, niet-rijmend gedicht. De haiku komt oorspronkelijk uit Japan en is al een hele oude 
dichtvorm. Een haiku bestaat vaak uit drie regels. De regels hebben vaste lettergrepen: 
• De eerste regel: vijf lettergrepen
• De tweede regel: zeven lettergrepen
• De derde regel: vijf lettergrepen 

Dit is een voorbeeld van de Japanse dichter Matsuo Basho: 
Oh, oude vijver,
een kikker springt van de kant,
geluid van water. 

Een Rondeel
Een rondeel heeft acht regels. Je kunt zelf bedenken wat je gaat schrijven en hoe lang ze zijn. Alleen ko-
men er wel steeds regels terug:
• De eerste, vierde en zevende regel zijn hetzelfde
• Regels twee en acht zijn ook hetzelfde.
• De andere regels kun je vrij invullen.

Dit is een voorbeeld van een rondeel:
O, was ik maar onze kat
Lekker opgekruld slapen op een kussen
Hij hoeft niet op de fiets door een plensbui
O, was ik maar onze kat
Nooit in een stinkend regenpak
En nooit naar school
O, was ik maar onze kat
Lekker opgekruld op een kussen
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Muurkrant

Wat is een muurkrant?
Een muurkrant is een krant voor aan de muur of op het prikbord. Het bestaat uit een of meerdere gro-
te vellen papier met daarop (nieuws)berichten. Ook staan er plaatjes bij zoals foto’s of tekeningen. De 
teksten zijn getypt of geschreven en staan in kolommen. Een muurkant gaat meestal over een bepaald 
thema en bestaat uit meerdere artikelen. Boven de artikelen staan grote koppen.

Wat heb je nodig?
•  Groot vel papier 
•  Tijdschriften en kranten 
•  Schaar 
•  Lijm 
•  Computer met internet en eventueel een printer  

Zo doe je het:

•  Kies het hoofdthema van je muurkrant. 

•  Kies onderwerpen die bij dit hoofdthema passen en die jij op je muurkrant wilt laten zien. 

•  Verzamel informatie over de onderwerpen die je gekozen hebt, bijvoorbeeld op internet of in boeken 
of tijdschriften. Knip plaatjes uit, print ze of teken ze zelf. Schrijf stukjes tekst over de verschillende 
onderwerpen. Je kunt de stukjes tekst schrijven of je kunt de teksten typen op de computer en dan 
printen. 

•  Leg eerst alle tekst en plaatjes op het papier en kijk hoe je alles wilt opplakken. Wissel tekst en plaatjes 
af zodat je een mooi geheel krijgt. Plak het dan op. Heb je al grote koppen boven de artikelen? Zo niet, 
zet ze dan duidelijk boven de teksten. Hang de krant aan de muur. 
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Muurkrant

Monument

Wat is een monument?
Oorlogsmonumenten en herdenkingsmonumenten komen overal voor in Nederland en in de 
wereld. Het zijn (stand)beelden of bijvoorbeeld stenen platen met daarop namen (plaquettes). Ze 
zijn speciaal gemaakt om een gevecht, heldendaad of iets bijzonders dat gebeurd is te herden-
ken. Natuurlijk kun je overal gedenken, op elke plaats, op elk tijdstip van de dag. Maar een speci-
ale plaats met een symbool, een beeld of een plaquette zorgt ervoor dat de herinnering levend 
blijft. Iedereen kan het zien: er is een tastbare herinnering ter nagedachtenis. Dat biedt troost en 
houdt de herinnering levend aan een tijd die eens was, een tijd die niet vergeten mag worden. 

Wat heb je er voor nodig?
•  Papier en potlood om je ontwerp te tekenen 
•  Knutselmateriaal zoals een doos als sokkel (een schoenendoos bijvoorbeeld). Krantenpapier als 
je papier-maché wilt gebruiken. Maar je kunt ook een monument maken van karton, klei, gips, 
hout of ijzerdraad. Alles kan. 

Zo maak je een monument:

•  Kies voor wie of wat je een monument wilt gaan maken 

•  Denk na over je ontwerp op twee manieren: 
1.  Wat wil je dat het monument zegt tegen de mensen die ernaar kijken? Wat wil je dat zij voelen? 

Je ontwerp moet kloppen met datgene wat er gebeurd is. Dat hoef je niet letterlijk na te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan de handenbeelden van Truus Menger die langs de Stille Tocht staan. Dat 
is een symbolische roep om hulp. Teken je ontwerp op papier

2. Bedenk van welk materiaal je het monument wilt maken. Kies iets wat past bij het ontwerp: kan 
je jouw monument hiervan maken? Vraag het anders aan je leerkracht. 

• Bouw het monument. Het is jouw kunstwerk, dus je mag het helemaal maken zoals jij dat wilt.


