
 

GRESNIGT & VAN LOO  
Fotografie workshops en projecten voor het onderwijs   
info@gresnigtenvanloo.nl  

                                                                                                                                                              

  
 
Informatiebrief  bij de workshop alle wegen leiden naar… 
 
In deze workshop leren leerlingen opnieuw naar hun omgeving kijken en het alledaagse te 
herontdekken. Leerlingen gaan met behulp van thema’s, op onderzoek naar het karakter van de 
buurt waarin de school staat. Hieronder staat een aantal thema’s waar de leerlingen mee aan de slag 
gaan.  
 
Bewoners in de wijk: leerlingen, jongeren, volwassenen, ouderen, verschillende culturen. 
Natuur en milieu:  speelveldjes, speeltuintjes, bossen, parkjes, water, beken, afval. 
Verkeer: wegen, fietspaden, weggebruikers, verkeerslichten, rotondes, etc. 
Het leven in de wijk: scholen, werken, verenigingen, winkels, bedrijven, jongerencentrum, 
wijkcentrum, spelen in de buurt.  
Architectuur en monumenten: verschillende woningen, kunst in de wijk, kerken etc. 
 

Tijdens de introductie worden fotografische begrippen als standpunt, kader en compositie 
besproken. Ook laten we foto’s zien waarin de wereld specifiek wordt bekeken met de onderwerpen 
ritme, kleur, perspectief, vorm, structuur en detail als vertrekpunt. Door samen de voorbeelden te 
bespreken leren de leerlingen dat je van alles een interessante foto kunt maken.  
 
Aan de hand van een plattegrond gaan de leerlingen (in groepjes van 4) binnen een door ons 
afgebakend gebied op onderzoek naar het karakter van de buurt. Elk groepje gaat met een van 
bovenstaande thema’s aan het werk. Het thema wordt blind getrokken door een dichte envelop te 
kiezen.  
 
In het tweede gedeelte van de les wordt, door de groepjes en een van de docenten, het gemaakte 
werk besproken en kiest elk groepje vier foto’s die volgens hen goed gelukt zijn en passen bij het 
getrokken thema. Samenwerken, beargumenteren en naar elkaar luisteren en is een belangrijk 
onderdeel van deze workshop.  De gekozen foto’s worden klassikaal bekeken en besproken.  
 
De foto’s worden na afloop van de workshop op een cd gebrand. De school verzorgt in principe de 
afdrukken. Deze kunnen gepresenteerd worden in een tentoonstelling. 
 
De gemaakte foto’s samen vormen een nieuwe kennismaking met  de omgeving van de school.  
 
Duur:  minimaal 2 lesuren 
Geschikt voor: alle klassen en niveaus  
Prijs: € 225,- 
(Inclusief gebruik van camera’s, laptop en het afleven van de foto’s op een cd-rom 
Exclusief reiskosten vanaf Arnhem of Deventer) 
 
 
 


