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 Bij de tijd 

 
 
Fase 1: Oriënteren 
 

 Hier gaat het over (betekenis) 
• Toon het filmpje en zet het op pauze om de leerlingen vragen te laten 

beantwoorden. Stel ook de volgende vragen: 
• Waar denk je dat deze klok hangt? Hoe weet je dat? 
• Waar is de klok van gemaakt? Waaraan kun je dat zien? 
• Geeft de klok de juiste tijd aan? Hoe kun je dat controleren? 

 Hierop gaan ze letten (vorm) 
• Toon het vervolg van het filmpje en zet op pauze om de leerlingen vragen te laten 

beantwoorden. 
 Hiermee gaan ze het doen (materie en werkwijze) 
• Toon het vervolg van het filmpje en zet eventueel op pauze om de leerlingen te 

laten oefenen. 
 

Fase 2: Onderzoeken 
 

 Zo komen ze op ideeën (onderzoek) 
• Geef leerlingen de tijd om te bedenken wat ze willen maken. Stimuleer het knippen 

en schuiven om op ideeën te komen. 
 
Fase 3: Uitvoeren 
 

• Stel individueel reflectievragen. 
• Bekijk wanneer nodig nogmaals (delen van) de filmpjes. 
• Houd een tussentijdse beschouwing, in groepjes of klassikaal. Je kunt hiervoor de 

vragen van de evaluatie gebruiken. 
 
Fase 4: Evalueren 
 

 Nabespreken: wat hebben we geleerd? 
• Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in 

groepjes of individueel beantwoorden. De vragen kunnen ook gebruikt worden bij 
een tussentijdse beschouwing of als reflectievragen tijdens het onderzoeken en 
uitvoeren. 
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Kerndoel 51 en 56 
De les start met het kunstwerk Schiphol Clock van Maarten Baas. De wijzers van de klok 
worden door de kunstenaar verplaatst, zodat de klok steeds de juiste tijd aangeeft. Je kijkt 
naar de vormgeving van een klok: de tijdsaanduiding, de wijzers, het kleurgebruik. Je kunt 
aansluiten bij kerndoel 51: leerlingen leren aanduidingen van tijd hanteren: minuut en uur. 
Wanneer je aandacht besteed aan de kunstdiscipline kun je ook aansluiten bij kerndoel 56: 
leerlingen leren over kunstenaars uit verschillende disciplines. 
 
En verder 
Het kunstwerk Schiphol Clock is van Maarten Baas gemaakt in 2016. Het is een twaalf uur 
durende film waarop de tijd wordt aangegeven. Met dit kunstwerk combineert de Maarten 
Baas theater, kunst,, film en design in een klokontwerp. Meer werk en meer klokken kun je 
vinden op http://maartenbaas.com/ 
 
De basis voor het werkstuk is een stevig vel gekleurd papier A4 formaat. Daarnaast heb je 
ook splitpennen of punaises met stukjes schuim nodig. Print de cijfers op gekleurd papier. 
 

  
Wil je de klok ruimtelijk maken? Vouw het 
A4-tje dan dubbel.  

En vouw de zijkanten naar het midden. 

  
Uitgevouwen heb je een staande basis. Zorg ervoor dat het draaipunt van de wijzer 

niet te klein is zodat er een gaatje in geknipt 
kan worden. Dan kunnen de wijzers ook 
echt draaien. 

 
Thuisonderwijs 
Gebruik je deze les voor thuisonderwijs? Geef de leerlingen dan het volgende mee: 

• de link naar het filmpje 
• bovenstaande instructie 
• de bijlage met cijfers 
• benodigd materiaal: gekleurd papier A4 formaat, schaar, lijm, splitpen of punaise en 

stukje schuim 
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Show 

Card 

gothic 

 
ravie 

 
Chiller  

 
jokerman 

 
Matisse 

 
Bondoni  

MT 

 
Cooper 
black 

Bondoni 
Poster 

 Compressed 

Curlz 
MT 

1 1 1 1 1 1 1 I 1 

2 2 2 2 2 2 2 II 2 

3 3 3 3 3 3 3 III 3 

4 4 4 4 4 4 4 IV 4 

5 5 5 5 5 5 5 V 5 

6 6 6 6 6 6 6 VI 6 

7 7 7 7 7 7 7 VII 7 

8 8 8 8 8 8 8 VIII 8 

9 9 9 9 9 9 9 IX 9 

10 10 10 10 10 10 10 X 10 

11 11 11 11 11 11 11 XI 11 

12 12 12 12 12 12 12 XII 12 
 


