Website voorstelling Vietnam
Thema's : wero, jaarthema, samenleving, vietnam
Doelen niet methodegebonden (ZILL doelenselector)
5 - 12j - Meewerken aan een grotere groepsopdracht - kunnen samenwerken met anderen rond een
gemeenschappelijk idee of doel - samenwerken met anderen ondanks verschillen
IVoc1 - Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te ontdekken en erover te leren
2,5 - 12j - Mogelijkheden zien - enthousiast zijn om nieuwe taken aan te pakken, samen dingen te doen met
leeftijdsgenoten
2,5 - 12j - Nieuwsgierig zijn naar media en genieten om ermee bezig te zijn - de wereld van de media met
een open houding exploreren
2,5 - 12j - De mogelijkheden van media op een positieve, verantwoorde en waardevolle manier aanwenden
6 - 12j - Interesse tonen voor (nieuwe) media en hun mogelijkheden en deze mogelijkheden gebruiken interesse tonen voor het mediagebruik van anderen - op zoek gaan naar nieuwe media-ervaringen.
9 - 12j - Kritisch omgaan met URL's en informatie op het internet
MEge3 - Mediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
10 - 12j - Media-ervaringen beleven in de eigen omgeving en afleiden dat media verschillende functies kan
hebben
6 - 12j - Geschikte mediamiddelen selecteren en gebruiken om met anderen te communiceren - daarbij
selecteren uit voor hen bestemde en beschikbare mediamiddelen

Ervaringskansen
- Zelfstandig spelen en leren (lkr is facilitator)
Materiaal
Per drie leerlingen: Chromebook
Google Sites
Internet: websites omtrent Vietnam
Mail
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Verloop van het arrangement
De mogelijkheden van Google Sites worden uitgelegd. (tekst toevoegen, aandacht voor lay out, foto's en/of
filmpjes toevoegen, links/knoppen toevoegen,...)
Groepswerk waarbij de leerlingen zelf een website creëren over de verschillende aspecten van Vietnam.
Website: https://sites.google.com/basisschool-elversele.be/vietnaml5-2022
Geschiedenis
Natuur
Toerisme
Monumenten
Feesten
Kledij
Culinair
Taal
Elk groepje mailt 1 quizvraagje over zijn/haar websitecontent naar de leerkracht. Deze kwis wordt afsluitend
gespeeld na de voorstelling aan de klas.
De website wordt voorgesteld door verschillende groepjes in alle klassen.
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