
 

Beste leerkracht, 

Deze lesbrief hoort bij de scholenwedstrijd van Buurtplaatjes XL. De wedstrijd is voor 
groep 3 t/m 8 en BSO-groepen in Schiedam. Naast de lesbrief heb je een Digibord of 
laptop nodig voor het tonen van drie filmpjes. En printjes van het werkblad en categorieën 
voor de oefening. De filmpjes, het werkblad en de categorieën staan online. De les duurt 
40 tot 50 minuten. Heb je vragen neem contact op met Frija.

Groet Maarten Bel (Kunstenaar) 
& Frija Klijn, frija@stedelijkmuseumschiedam.nl 

* leuk dat jouw klas of BSO groep mee doet

scholenwedstrijd*
LESBRIEF  Buurtplaatjes XL 

Buurtplaatjes XL
Dans jij stiekem in de woonkamer als je alleen thuis 
bent? Weet jij welke bijzondere hobby die stille 
overbuurman heeft? Kunstenaar Maarten Bel 
bedacht de Buurplaatjes: een sticker album waarin 
je buren spaart en beter leert kennen. Afgelopen 
zomer konden mensen in Schiedam-Oost zichzelf 
en andere buurtbewoners sparen. Ze kregen de 
‘plaatjes’ bij verschillende lokale ondernemers. 
Na het succes van het Buurtplaatjesproject in 
Schiedam-Oost kan iedereen in Schiedam zijn 
buren gaan sparen. Schiedammers die als ‘plaatje’ 
mee willen doen, kunnen zich t/m 31 oktober 2021 
opgeven. Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen 
zich nog opgeven. Kijk op de website van het 
museum via onderstaande QR-code.  

Scholenwedstrijd?
In het Buurtplaatjes sticker album 
zijn verschillende categorieën te vinden. Deze 
categorieën gaan over wat wij overeen hebben als 
buren. Bijvoorbeeld; mensen die tegen hun huisdier 
praten of mensen die nooit meer uit hun wijk weg 
willen. Dat er dingen zijn die ons als buren binden is 
natuurlijk heel fijn. Het spreekwoord luidt tenslotte 
ook: betere een goede buur dan een verre vriend. 
Vaak hebben we meer overeenkomsten dan dat 
we denken. Misschien is dat ene meisje uit jouw 
klas waar je niet veel meet klets net als jij ook fan van 
monopolie. Of is die jongen uit een klas onder jou 
ook wel verzot op vissen. 

De categorieën zorgen voor verbinding en dat 
mensen elkaar beter leren kennen.  Welke categorie 
mag niet ontbreken in het album van jullie wijk? 
Doe een voorstel aan Maarten!

Ga naar de website.

Meedoen kan van 25 t/m 29 oktober 2021



Aan de slag

1 Film: Introductie film
Dit is een fragment waarin kunstenaar 
Maarten Bel zich voorstelt en vertelt over het 
buurtplaatjes project.

2 Film: Mensen in hokjes 
Dit is een fragment waarin Maarten uitleg geeft 
over de verschillende categorieën in het boek. 
Na deze uitleg vindt er een korte oefening plaats. 
Deze wordt uitgelegd door Maarten en wordt 
uitgevoerd door de leerkracht.  

3 Oefening
• Voor deze oefening print je de categorieën op 

A4. (PDF met de categorieën staat online).
• Ga met de hele klas bij elkaar staan. Als 

leerkracht sta je tegenover de groep en leid 
je het experiment. 

• Les de eerste categorie voor. Kinderen 
die onder deze categorie vallen stappen 
naar voren.  Maak eventueel een foto van 
dit groepje met het uitgeprinte blad met de 
categorie erop.

• Herhaal dit experiment een aantal keer met de 
verschillende categorieën.

 
 
4 Film: Categorieën bedenken 

Maarten verteld over Buurtplaatjes XL 
scholenwedstrijd en zijn oproep aan de 
kinderen. Hij legt uit wat de kinderen gaan doen. 
De opdracht wordt door de leerkracht begeleid. 

5  Opdracht: Categorieën bedenken    
 (maak gebruik van het werkblad)

• Maak kleine groepjes van 4 tot 5 kinderen.
• Ieder groepje krijgt 1 werkblad.
• De kinderen bedenken per groepje zoveel 

mogelijk verschillende categorieën en vullen 
deze in op het werkblad. Let op! Het moeten 
categorieën zijn waar veel verschillende 
mensen onder zouden kunnen vallen, 
ongeacht geslacht, afkomst en leeftijd.  
Tip: misschien heb je wel een gekke hobby, 
een bijzondere gewoonte of een uniek 
talent…het kan over van alles gaan!

• Elk groepje maakt een selectie van de de 
categorieën die zij willen voordragen voor het 
wijkalbum. 

• Per groepje wordt 1 categorie ingestuurd. 
De selectie wordt afhankelijk van de groep 
klassikaal (stemmen) of per groep (in 
overleg) gedaan.

• Ieder groepje maakt een kort filmpje van 
maximaal 30 sec waarin de categorie op een 
originele manier presenteert.  De volgende 
vragen worden daarin in ieder geval 
beantwoord:

1. Hoe heten jullie? Welke school? 
Welke groep?

2. Wat is jullie categorie?
3. Waarom moet deze in het boek komen?

• Bekijk de filmpjes eventueel met de klas of 
BSO groep.

6 Afsluiting
• Stuur de filmpjes UITERLIJK 29 OKTOBER 

per WhatsApp naar Frija 06 82 4944 60 of  per 
mail aan plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl 

• De twee leukste, mooiste, grappigste 
of bijzonderste categorieën worden 
opgenomen in het sticker album van de wijk.

• Alle deelnemende scholen krijgen sowieso 
een eervolle vermelding in het album. En de 
kinderen ontvangen een sticker album.

•  Wordt jullie categorie opgenomen in het 
sticker album van de wijk dan hoor je dat 
begin november.

7  Sparen, sparen, sparen
De spaaractie van de Buurtplaatjes XL loopt 
van 1 februari t/m 30 april 2022. Je krijgt als 
deelnemende school of BSO gratis sticker 
albums voor de kinderen. En Maarten geeft 
graag een mini workshop ‘ sparen & ruilen’.  
Hierover volgt later informatie.

 Meedoen kan van 25 t/m 29 oktober 2021
Ga naar de website.

mailto:plaatjes@stedelijkmuseumschiedam.nl

