
Lesbrief Curio droom 
 

In deze lesbrief leggen we uit hoe de les ‘Curio droom’ gegeven kan worden. Je kunt een 

instructie in de klas doen van 10 minuten of een volledige les aanbieden van 45 minuten. 

Heb je maar kort de tijd? Klik dan hier om naar de verkorte les te gaan.  

 

Opdracht 
 

Wat is de opdracht? 
Leerlingen en studenten bij Curio gaan meedoen aan de 

wedstrijd ‘Curio droom’. We willen graag weten hoe 

studenten en leerlingen naar Curio tot het jaar 2030 

kijken. Wat is hun Curio droom? 

 

Wat is de aanleiding voor deze opdracht? 

We gebruiken de vlogs en teksten die studenten en 

leerlingen maken om het Instellingsplan 2024-2030 van 

Curio inhoud te geven.  

 

Hoe wordt er gewerkt? 

Studenten kunnen de opdracht individueel, in duo's of in 

groepjes van max 3 leerlingen/studenten. 
 

 
Welk eindproduct moeten leerlingen opleveren? 
De studenten maken een tekst (max. 250 woorden) of 
vlog over wat voor school Curio in 2030 zou mogen zijn.  
 

 
Wat zijn de leerdoelen? 

- De leerling/student beschrijft in een mindmap wat hij/zij weet over Curio. 

- De leerling/student zoekt informatie op over Curio om meer te weten te komen over 

de onderwijsorganisatie.  

- De leerling breidt de mindmap uit over Curio om ideeën op te doen voor de tekst of 

vlog over de Curio droom in 2030.  

- De leerling maakt een tekst of vlog over hoe de student/leerling Curio ziet in 2030.  

 

Welk materiaal is nodig?  
- PowerPoint (zie bijlage 2) of LessonUp 

- Mindmap (zie bijlage 3, afdrukken A3, er zijn drie soorten mindmaps beschikbaar) 

- Woordzoeker (bijlage 4, afdrukken A4) 

- Pen 

- Laptop of schrijfpapier (voor tekst en LessonUp) 

- Telefoon (video maken).  

Instructie in 10 minuten 

Heb je weinig tijd in de les en wil je de opdracht aan de leerlingen of studenten mee naar 

huis geven? Doorloop dan de volgende aanpak: 

- Bekijk met de klas het filmpje. 

- Verwoord na het bekijken van de video nogmaals de opdracht met behulp van dia xxx 

uit de PowerPoint. 

- Deel de flyers uit (deze liggen bij de facilitair medewerker van je school) 

- Leerlingen kunnen zelf de gemaakt tekst of video uploaden via: www.curio.nl/droom  

 
 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/cgmYZDDd2Hdej9nnp?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1679658628934&utm_medium=shared-link
https://www.youtube.com/watch?v=xOvoBHc_D5o
http://www.curio.nl/droom


Wat is het lesverloop / de aanpak? 
 

Introductie: wat gaan we doen? (5 min.) 
Dia 1 t/m 5 

Verloop 

- Dia 1: Je legt uit dat jullie deze les iets anders gaan doen: een wedstrijd.. 

- Dia 2: Je legt uit dat iedere student/leerling gaat dromen over hoe Curio scholen in de 

toekomst eruit zouden moeten zien. Waar droom je van op je school?  

- Dia 3: Je neemt het programma van de les door. 

- Dia 4: Je legt uit wat ze concreet gaan doen. Gebruik de flyer. 

- Dia 5: Je benoemt de leerdoelen. 

 

Mindmap: wie en wat is Curio? (10 min.)  
Dia 6 t/m 9 

Verloop 

- Dia 6: Je legt globaal uit hoe studenten/leerlingen in twee stappen de mindmap gaan 
maken.  

- Dia 7: Je laat een voorbeeld van de mindmap zien. 
- Dia 8: Je legt stap 1 uit en geeft ze verwerktijd. 
- Dia 9: Je legt stap 2 uit en geeft ze verwerktijd. 

 

Uitleg wedstrijd + tips (5 min.) 
Dia 10 en 11 

Verloop 

- Dia 10: Je bekijkt samen de instructievideo + de video daarna over volggen.  
- Dia 11: Je bespreekt nogmaals kort de tips.  

 

Aan de slag! (20 min) 
Dia 12 en 13 

Verloop 

- Dia 12: leerlingen/studenten gaan aan de slag. Ondersteun waar nodig. 
- Dia 13: zijn ze eerder klaar? In de PowerPoint staat een rebus en bijlage 4 is een 

woordzoeker over Curio.  
 

Elkaars producten bekijken/beluisteren (5min) 
Dia 14 +15 

Verloop 

- Dia 14: leerlingen/studenten bekijken en beluisteren elkaars werk. 
- Dia 15: de video en teksten kunnen ze via de QR code of www.curio.nl/droom 

insturen.  
 

Nog tijd over? Speel de quiz! 
Zie link naar: LessonUp 

Verloop 

- Laatste dia’s LessonUp: drie vragen over Curio.  

 

Bron format lesopzet: SLO 

http://www.curio.nl/droom
https://www.lessonup.com/nl/lesson/cgmYZDDd2Hdej9nnp?utm_source=app&utm_campaign=shared-lesson-app&utm_content=1679658628934&utm_medium=shared-link
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj49Lfs6_P9AhWllf0HHTwVBjsQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fslo.nl%2Fpublish%2Fpages%2F3907%2F8-meso-format-voor-een-lessenreeks-cb.docx&usg=AOvVaw3uDY_mQxTnMMj7JTcbE_mY

