
Vandaag een ander soort les…





Lesprogramma
Introductie: wat gaan we doen?
Mindmap: wie en wat is Curio? 
Uitleg wedstrijd + tips
Aan de slag!
Klaar? 
Elkaars producten bekijken
Quizzzzz…



Wat gaan we deze les 
doen?
• Je gaat meedoen aan een 

wedstrijd bij Curio. 
• Bekijk samen de flyer. 
• Je mag na de opdracht zelf 

kiezen of je de tekst of vlog 
instuurt via de website. 



Wat zijn de leerdoelen?
• Je beschrijft in een mindmap wat je weet over Curio en je zoekt 

informatie op over Curio.
• Je zoekt informatie op over Curio om meer te weten te komen 

over Curio. 
• Jebreidt de mindmap uit over Curio om ideeën op te doen voor de 

tekst of vlog over de Curio droom in 2030. 
• Je maakt een tekst of vlog over hoe je Curio ziet in 2030. Droom! 



Mindmap: wie en wat is Curio?

Stap 1
• Je beschrijft in de mindmap wat je weet over Curio.
• Je zoekt informatie op over Curio en verwerkt dit ook in de 

mindmap. 

Stap 2
• Je gaat de mindmap uitbreiden door ook over de toekomst  

van Curio ideeën op te schrijven. 



Mindmap opdracht 
Stap 1: wat weet je allemaal van Curio? 
Stap 2: wat is jouw droom voor de Curio scholen? 
Schrijf zoveel mogelijk op.



Mindmap opdracht

Wat weet je allemaal zelf van Curio? 

Zoek op het internet: wat heb je ontdekt over Curio?

Schrijf het op in de mindmap. 



Breid je mindmap uit

Wat kan er beter in de toekomst bij Curio? 
Hoe zien de gebouwen eruit? 
Hoe geven leraren les?
Hoe ontmoet jij jouw leeftijdsgenoten?
Wat doet Curio aan bijvoorbeeld duurzaamheid en inclusie?

Schrijf het op in de mindmap. 



Uitleg de wedstrijd
Bekijk de twee filmpjes

Klik hier voor 
uitleg over Curio 

droom
en hoe je een 
tekst maakt

(2 min.)

Klik hier hoe je 
een video 

maakt
(1 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=RGGmlmBEO-I
https://www.youtube.com/watch?v=xOvoBHc_D5o
https://www.youtube.com/watch?v=xOvoBHc_D5o
https://www.youtube.com/watch?v=RGGmlmBEO-I


Tips
Tekst schijven 
• Tip 1: bekijk de mindmap
• Tip 2: bepaal je doel
• Tip 3: soort tekst: (verhaal, blog, brief, actiepunten brief) 
• Tip 4: wie is je lezer of kijker?
• Tip 5: schrijf de tekst en check het aantal woorden (max. 250)
• Tip 6: lees de tekst en schrap

Video maken
• Gebruik je telefoon
• Maak een ‘liggende’ video (landscape)
• Zorg voor voldoende licht in je gezicht tijdens de opname
• Zoek een rustige ruimte

SUCCES!





Klaar? Los de rebus op!

Nog meer tijd over? 
Maak dan de woordzoeker. 
Je docent heeft een werkblad. 





Stuur je video of tekst NU in
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