LESBRIEF
21st century skills

POSTER MAKEN
In de huidige maatschappij is het ontwikkelen van een
ondernemende houding belangrijk voor de arbeidsmarkt.
Hiervoor moeten studenten leren om kansen te creëren en te
benutten. Deze kansen kunnen ze onder andere benutten door op de
juiste manier te communiceren. De student moet een boodschap goed
kunnen overbrengen en ontvangen. Door zijn creativiteit te gebruiken kan
de student nieuwe oplossingen en ideeën bedenken en uitwerken.
Deze vaardigheden komen overeen met de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden
die studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de
toekomst!

ThiemeMeulenhof gaat je helpen bij het toepassen
van deze vaardigheden in jouw lessen. Hiervoor
hebben we ook deze keer weer een lesbrief ontwikkeld,
waarbij het ontwerpen van een poster centraal staat.
Met een poster kun je op een leuke manier een
boodschap overbrengen.

HOE BEREID JE DE LES VOOR?
Bedenk vooraf waarover de studenten een
boodschap leren overbrengen. Dit kan gaan over
een actueel, maatschappelijk probleem, een
evenement, een wetswijziging of ontwikkelingen
binnen het toekomstige beroep van de studenten.
2 Bepaal of je deze opdrachten in tweetallen wil laten
uitvoeren of individueel.
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3 Zorg ervoor dat alle studenten de lesbrief “Poster
maken” tot hun beschikking hebben. Daarnaast
is het handig als er voor alle studenten laptops/
computers/je eigen materiaal beschikbaar zijn,
en voldoende knutsel- en tekenmaterialen, A2 of
A3 vellen papier. Om de zelfstandigheid van de
studenten te bevorderen, kun je er ook voor kiezen
om de studenten dit zelf te laten regelen.
4 Zorg dat er aan het eind van de opdracht plaats en
tijd is om de posters te presenteren.
Ter voorbereiding op de les kun je het volgende ilmpje
met de studenten kijken of de studenten het ilmpje
zelf laten kijken.

Je leert een boodschap overbrengen op een poster
De nadruk ligt in deze les op ondernemen, communiceren en creativiteit
2 á 3 lesuren
Lesbrief Poster maken en laptops/computers/je eigen materiaal, knutsel- en tekenmaterialen,
A2 / A4 vellen papier.
Individueel of in tweetallen

het vernieuwende

haal er uit wat er in zit

LESBRIEF
21st century skills

POSTER MAKEN

Studenten kunnen zelfstandig de stappen volgen zoals
ze beschreven staan op deze lesbrief.

STAP 1: SUCCESCRITERIA
Samen met de docent en de klas ga je succescriteria
opstellen. Waar moet een goede poster aan voldoen
en welk doel wil ik communiceren met het publiek?
Denk hierbij aan: kleurgebruik, ruimte indeling, is de
informatie duidelijk etc.

STAP 2: BEDENK MET WELKE MATERIALEN JE DE POSTER WIL
MAKEN
Je kunt een poster op verschillende manieren maken.
Denk bijvoorbeeld aan de keus tussen het digitaal
ontwerpen van een poster of het werken met creatieve
materialen zoals tekenpotloden of gekleurd papier.
Bedenk goed dat jouw poster een boodschap over
moet brengen en dus de aandacht moet trekken!

STAP 4: BEPAAL WELKE INFORMATIE ER OP JE POSTER MOET
KOMEN TE STAAN
Wat wil je vertellen met je poster? Denk bijvoorbeeld
aan een slogan, nodige informatie (zoals: namen,
datum, plaats, tijd, toegang) en verwijzingen (naar
websites of achtergrondinformatie).

STAP 5: VERZAMEL INFORMATIE EN ILLUSTRATIES
Een poster bevat vaak visuele informatie, denk naast
illustraties ook aan graieken/modellen etc. Deze
informatie versterkt jouw boodschap.

STAP 6: MAAK DE COMPILATIE VAN DE TEKSTEN EN DE
ILLUSTRATIES DIE JE VERZAMELD HEBT.
Nu je al je illustraties en teksten verzameld hebt, leg je
ze (zonder vast te plakken/zetten) op het vel A3 papier.
Je kunt ze nu nog schuiven, doe dit net zolang totdat
je de beste compilatie voor je hebt liggen waarmee de
bedoeling van je poster het best duidelijk wordt.

STAP 3: BEPAAL HET DOEL VAN JE POSTER
Wat wil je bereiken met je poster? Wat is je boodschap?
Zorg ervoor dat je poster kort en bondig is, vaak is in
een oogopslag de essentie van de boodschap op de
poster duidelijk.
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STAP 7: MAAK JE POSTER DEFINITIEF
Als je zeker weet dat alles op de juiste plek staat/ligt,
maak dan alles deinitief door het op te plakken of als
je de poster digitaal maakt druk hem dan af.
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