“ONTDEK ONZE BUREN”

Klassenfahrt “Ontdek onze buren”

FOTO-OPDRACHT
De foto-opdracht. Tijdens deze opdracht is het de bedoeling dat jullie foto’s gaan
maken van de dingen die hieronder op de lijst staan. Hebben jullie al deze dingen
kunnen fotograferen?
1. Iets dat kleiner is dan 50 cent
2. Een dier
3. Iets dat licht geeft
4. Voedsel
5. Foto met minimaal 10 personen
6. Iets dat vliegt
7. Iets dat roze is
8. Iets met een regenboog patroon
9. Muziekinstrument
10. Groene auto
11. Taxi
12. Fiets
13. Iets dat van hout is
14. Iets dat groter is dan jou
15. Een hoog gebouw
16. Theater
17. Monument
18. Stopbord
19. Kinderwagen
20. Kerk
21. Motor
22. Stoplicht
23. Vliegtuig
24. Prullenbak
25. Vlag

2

Klassenfahrt “Ontdek onze buren”

STRAATBORDENRACE
De straatbordenrace, misschien hebben jullie er al wel een van gehoord. Tijdens
deze opdracht is de bedoeling dat jullie minimaal 5 straatborden vinden. Hebben
jullie deze gevonden? Dan is het belangrijk om hier een foto van te maken.
Vervolgens gaan jullie met de eerste letter van dit bord een woord maken uit het land
waar jullie zijn. Jullie hebben dus uiteindelijk bijvoorbeeld een Duits of Engels woord
dat minimaal 5 letters bevat.
Het woord: ______________________________________

BESTELLEN IN HET BUITENLAND
In de volgende opdracht gaan jullie iets bestellen in de taal van het land waar jullie
nu zijn. Wat belangrijk is voor deze opdracht, is dat jullie dit opnemen op jullie
telefoon. Dit mag zowel audio als video zijn.

VOEDSELREVIEW
Bij de voedselreview is het de bedoeling dat jullie een typisch gerecht bestellen uit
het land waar jullie op excursie zijn. Vooraf maken jullie een foto van het eten en
achteraf geven jullie een review, die bestaat uit minimaal 7 zinnen.
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Tekenopdracht
Tijdens de tekenopdracht is het de bedoeling dat jullie iets kenmerkends tekenen uit
de plaats/stad waar jullie zijn. Hier hebben jullie natuurlijk een aantal dingen voor
nodig, onder anderen: potlood, gum, eventueel kleurpotloden/stiften. Teken in het
vak:
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JOURNAALOPDRACHT
Het journaal wordt natuurlijk ook in jullie land uitgezonden. Maar vandaag is dit de
taak aan jullie. Kies een onderwerp dat nu relevant is in jullie stad/land en maak hier
een nieuwsuitzending (video) van. De video moet minimaal 2,5 minuten lang zijn.
Script:

SOUVENIRSOPDRACHT
Souvenirs zijn er in elk land. Daarom is het de bedoeling dat jullie in deze opdracht
souvenirs gaan kopen. Je docent/begeleider geeft jullie een bepaald bedrag, aan de
hand daarvan kopen jullie het aantal souvenirs dat jullie wordt verteld.
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EXCURSIEVLOG
Wat is er nou leuker dan je reis terug kunnen kijken? Daarom is jullie opdracht om
een vlog te maken van jullie reis. Hier wat ideeën die in de vlog kunnen;
•
•
•
•

Laat de heen/terug reis zien.
Jullie kunnen filmen terwijl jullie alle andere opdrachten aan het doen zijn.
Laat de omgeving.
Vertel misschien nog een stukje over jullie stad/land.

MILIEU-OPDRACHT
Naast alle gekkigheid waar we mee bezig zijn, is het zeker belangrijk om het milieu
niet te vergeten. In deze opdracht is het dan ook de bedoeling dat jullie troep op
gaan ruimen van de straat. Jullie krijgen een vuilniszak mee van je docent/begeleider
en een paar handschoenen. Nu is het de bedoeling dat jullie zoveel mogelijk troep
opruimen, met een minimum van 15 stukken afval. Schrijf elk stuk afval op
hieronder. Wie uiteindelijk het meeste afval heeft opgeraapt, krijgt een leuke prijs.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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FIETSTOCHT
Op de fiets kan je vaak heel veel dingen ontdekken, vooral in een nieuwe stad kan dit
erg leuk zijn. Daarom is een van opdrachten een fietstocht. Samen met jullie
docent/begeleider gaan jullie deze tocht doen. Jouw docent/begeleider heeft een
route die jullie gaan fietsen.

MUSEUM
In deze opdracht gaan jullie naar een museum toe. Jullie kunnen kiezen uit (in te
vullen door de docent/begeleider):
1
2
3

WANDELTOCHT + GIDS
Tijdens deze opdracht gaan jullie met een gids de plaats waar jullie zijn verkennen.

KANOËN
Samen met jullie docent/begeleider gaan jullie kanoën. Tijdens deze opdracht is het vooral weer
lekker genieten van de omgeving.
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ETALAGETOCHT
In de stad zie je vaak winkels met een leuke etalage. Aan jullie de taak om de leukste
etalage van al deze winkels te vinden. Maak een foto van de etalage die jullie het
leukste vinden. Degene die de leukste etalage gefotografeerd heeft, verdient een
prijsje.

AUTOBINGO
De rit met de bus kan soms nogal saai en lang duren. Daarom hebben wij een auto
bingo voor jullie bedacht. Probeer onderweg alles af te strepen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stoplicht
Politieauto
Zebrapad
Restaurant
Verkeersbord
Tankstation
Reclame bord
Hond
Bus
Bushokje
Brug
Kinderwagen

GRAFFITITOCHT
Op straat kom je best vaak graffiti tegen. Tijdens deze opdracht gaan jullie naar de
mooiste graffiti zoeken. Heb jij de mooiste gevonden, maak hier een foto van en laat
hem zien aan je begeleider.
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INTERVIEW
Jullie mening van een stad is erg belangrijk. Maar hoe denken inwoners van de
stad/plaats er nou van. Jullie gaan mensen interviewen. Voordat je op excursie gaat,
moet je deze opdracht voorbereiden door minimaal 3 vragen op te schrijven die je
gaat stellen. Deze 3 vragen stel je elke keer aan 3 verschillende mensen.
1
2
3
4
5

WERKSTUK
Soms kan een stad er heel mooi uit zien, maar misschien heeft het ook wel een heel
mooi verhaal. In deze opdracht gaan jullie een stukje schrijven over de stad/ het land
waar jullie zijn. Dit moet minimaal in 300 woorden.
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“Ik zie ik zie wat jij niet ziet”
“Ik zie ik zie wat jij niet ziet” iedereen kent het wel. Dit gaan jullie ook doen. Hieronder
vinden jullie een paar dingen die jullie moeten zoeken. Dit mogen jullie opschrijven in
het opdrachtenboekje.
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is rood = _____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is oranje = ____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is geel = _____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is groen = ____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is blauw = ____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is paars = ____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is zwart = ____________________________
Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is wit = _____________________________
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