
• A3 papier 

• Informatiebronnen: boeken/ internet/ 

tijdschriften 

• Schrijfpapier/ Word-document 

• Afbeeldingen 

• Stappenplan ‘Samenvatten’ 

Hoe ga je aan het werk: 
Een muurkrant  is een soort informatieposter.  Op jouw muurkrant plak je ar-

tikelen, weetjes en afbeeldingen die passen bij  het onderwerp. 

1. Kies een onderwerp. Dit wordt de titel van jouw muurkrant.  

2. Leervragen bedenken: welke informatie over het onderwerp 

komt er op de muurkrant? Dit zijn de deelonderwerpen.  

3. Informatie zoeken per deelonderwerp en in eigen woorden sa-

menvatten. Je gaat dus artikelen schrijven.  

4. Geef je artikelen een passende titel. Bijvoorbeeld: de leervraag 

‘Wat eten konijnen? Wordt  ‘Voedsel’  

5. Zoek passende afbeeldingen of ontwerp zelf een tekening.  

6. Opmaak: bedenk voordat je begint, hoe jouw poster eruit moet 

komen te zien. Ga daarna pas knippen, schrijven, tekenen en 

plakken.  

Stappenplan  
Muurkrant 

21st century skills 

 

Kritisch denken - Creatief denken - Probleem oplossen -  

Computational thinking  

Informatie vaardigheden - ICT-basisvaardigheden - Mediawijsheid -  

Communiceren - Samenwerken -  

Sociale en culturele vaardigheden (burgerschap) - zelfregulering 

Wat heb je nodig: 

Persoonlijk leerdoel: 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 



  

  

Uitleg: 

Afronding 

Klaar?  

Neem de checklist 

door! 

 

Geen 

verbeterpunten? 

Beantwoord dan de 

reflectievragen. Dit 

kan ook in een 

gesprek met een 

klasgenoot of 

leerkracht. 

 

Is het onderwerp van de muurkrant goed 

zichtbaar? 

MB 

Heeft ieder artikel een titel? MB 

Passen de plaatjes bij de artikelen? MB 

Ziet de muurkrant er verzorgd uit? MB/BB 

Zijn de artikelen in eigen woorden sa-

mengevat? 

BB 

Heeft een klasgenoot de artikelen op 

spellingsfouten gecontroleerd? 

BB 

Is er correct gebruik gemaakt van hoofd-

letters.  

BB 

Bevatten de artikelen interessante infor-

matie? Voldoende diepgang? 

BB 

Checklist 

Reflectievragen: 

• Wat heb je geleerd over het onderwerp van je muur-

krant? 

…………………………………………………………………………………... 

• Vind je dat je je tijd goed benut hebt? Hoe komt dat? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat zou je nog kunnen verbeteren aan je muurkrant? 

…………………………………………………………………………………... 

• Wat ging er goed in de samenwerking? 

……………………………………………………………………………………. 

• Wat vond je lastig aan deze opdracht? 

…………………………………………………………………………………... 


