Vlaspiraten in de klas: Alle Vijf
Handleiding voor de leerkracht
Bij het spel ALLE VIJF verwerken de leerlingen het bezoek aan het Vlaseiland in Texture. Ze geven eerst
hun eigen indrukken weer op een vlasbloem. Daarna volgt een groepswerk met opdrachtfiches: de vier
kleurengroepjes (polsbandjes) werken opnieuw samen. Ze volgen een parcours in vijf stappen: 1.
Schatkist in beeld; 2. Woordzoeker met vlas; 3. Domino voor vlaspiraten; 4. Woorden weven; 5. Met vlag
en stempel. Iedereen begint in een andere hoek. Als afsluit schrijft iedereen een postkaart naar huis met
“Vele groeten uit het Vlaseiland!”.

1. Materiaal
Tijdens de rondleiding Vlaspiraten in Texture vonden de leerlingen
- Potje met lijnolieverf (zelf gemaakt)
- Linnen vlag (gevonden in de linnenkast)
- Schatkist met 16 gekleurde kaartjes, die alle kennis over vlas samenvatten
Deze benodigdheden krijgen een plaats in de spelkoffer.
Spelkoffer bevat verder ook nog:
- 21 dominoblokken
- 18 vierkante kaarten met lettergrepen
- 1 speelbord
- Vijf opdrachtfiches: één per hoek.
- Postkaarten voor elke leerling: blanco voorkant en bedrukte achterkant
Te voorzien via website Texture:
- Per leerling een vlasbloem om in te vullen
- Per groep een opdracht voor de woordzoeker
- Handleiding voor de leerkracht met juiste antwoorden en achteraan een scoreblad
Standaard voorhanden:
- Schrijfgerief bij de woordzoeker
- Schildergerief, beschermende kledij bij de verfopdracht

2. Voortaken
De kinderen brengen van thuis postkaarten mee, die ze uit vakantie ontvangen hebben.
Materiaal klaarleggen bij de vijf hoeken: zie opdrachtkaarten.

Structuur en inhoud van de les
1. De Vlasbloem: hoe vonden jullie het bezoek aan Texture?
In de klas bespreken de leerlingen het museumbezoek. Iedereen krijgt een vlasbloempje met 5 blaadjes.
In elk blaadje antwoorden de kinderen individueel op de volgende vragen:
- Wat vond je LEUK?
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- Wat zal je zeker voor altijd ONTHOUDEN?
- WEETJE over vlas: wat zou je erover vertellen aan je vrienden?
- Wat vond je MINDER LEUK?
- Welke OPDRACHT heb je zelf mogen doen?
Vul ook je naam in en de datum van vandaag. Werk netjes!
Wanneer de leerlingen deze vragen beantwoord hebben, worden ze klassikaal besproken.
Een vlasbloem is dus (meestal) blauw en telt vijf blaadjes. Kennen jullie nog iets (in de natuur) dat altijd
uit 5 delen bestaat?
- Vijf vingers aan elke hand; vijf tenen aan elke voet
- Vijf punten aan een ster; vijf armen van een zeester
- Vijf lobben aan het blad van de paardenkastanjeboom
- Vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken, smaken

2. Vijfhoekenspel
De klas wordt verdeeld in 4 groepen, zoals in Texture, op basis van de gekleurde polsbandjes. Ze voeren
opdrachten uit op vijf verschillende plaatsen in de klas en schuiven door. Waarom vijf hoeken? De
vlasbloem heeft toch ook vijf blaadjes!
Een vlaspiraat werkt goed door maar heeft even geduld als de volgende post nog niet vrij is. Zo hebben
we ook, stap voor stap en kleur voor kleur, het Vlaseiland veroverd. Bovendien is er altijd een hoek over.
Je kan die innemen, maar zorg dat je op het einde alle vijf de hoeken bezocht hebt.
Lees goed de opdracht voor je in een hoek aan het werk gaat.
Hoek 1: Schatkist in beeld
Lees elk om de beurt een gekleurd kaartje van de piratenschat. Leg het op het speelbord, op de
bijpassende foto. Alles wat we leerden op het Vlaseiland komt opnieuw aan bod. Klaar? Roep dan de juf
of meester die bekijkt of je goed gewerkt hebt. Stop daarna de kaartjes terug in de schatkist.
Nodig
- spelbord met 16 foto’s
- schatkist met 16 kaartjes
Oplossing:
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Hoek 2: Woordzoeker met vlas
Neem een blad en vul de kleur van jouw groep in. Doorstreep elk om de beurt een woord uit de lijst in
het rooster. De letters zitten soms schuin of omgekeerd verborgen! Streep ook in de lijst telkens het
woord weg dat je gevonden hebt. Geef dan de balpen door aan de volgende. Op het einde blijven er
enkele vakjes over. Zo vind je het finalewoord om in te vullen. Klaar? Roep de juf of meester en geef af.
Nodig
- balpen
- opgave woordzoeker per groep
Oplossing:

3

Vlaspiraten in de klas --- Alle Vijf --- Handleiding voor de leerkracht

Hoek 3: Domino voor vlaspiraten
Leg alle dominostenen omgekeerd op tafel. Verdeel ze onder elkaar. Iedere speler zet nu de blokjes
recht, zonder dat de anderen ze zien. Wie 2x de piratenvlasbloem heeft, begint. Leg nu om de beurt een
passende afbeelding aan en vorm een ketting. Wie niet meer kan aanleggen, slaat een beurt over.
Wanneer er iemand geen enkel blokje meer over heeft, stopt het spel. Roep dan de juf of meester.
Nodig
- 21 dominoblokken
De oplossing is altijd anders.
Quotering: hier komt wat geluk bij kijken. De groep die in totaal het laagste aantal blokjes over heeft,
verdient 10 punten. De volgende 8 punten, 6 punten en 4 punten voor wie de meeste blokjes niet kon
aanleggen.
Hoek 4: Woorden weven
Op het Vlaseiland speelden we een quiz over stoffen en textiel. Puzzel hier 8 woorden bijeen over dat
onderwerp. Elk woord bevat minstens twee blokjes. Hou 1 lettergreep over, die nergens bij past. Alle
woorden gevonden? Roep dan de juf of meester en toon het resultaat. Schuif de blokjes weer door
elkaar voor de volgende groep.
Nodig
- 21 blokken met verschillende lettergrepen
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Oplossing:
De 8 woorden zijn: aardolie / zijderups / katoen / T-shirt / petfles / linnen /schapenwol / insecten.
De lettergreep die nergens bij past is: LAAN

Hoek 5: Met vlag en stempel
Zoals we vernomen hebben in Texture, is olieverf gemaakt van lijnzaadolie. We gaan er zelf mee aan de
slag, net zoals de echte kunstschilders. Dat doen we voorzichtig! Elke groep mag één deel van de
vlasbloem schilderen.
Nodig
- potje olieverf
- linnen doek = vlag
- schildergerief
Bijhouden scorebord door de leerkracht:
Na elke opdracht controleert de leerkracht welke prestatie de piraten geleverd hebben en volgt er een
quotering. Het scoreblad (zie achteraan) kan daarbij helpen.

3. Eindspel / finale
Heeft iedereen goed werk geleverd en bewezen prima ontdekkers te zijn van het Vlaseiland? Proficiat!
We voelen ons als piraten nu helemaal thuis tussen het vlas. Hoog tijd om een teken van leven te geven
aan je familie. Versier zelf een postkaart en teken het Vlaseiland. Laat je inspireren door bestaande
modellen. Vul dan het adres in, kleef een postzegel en verstuur de kaart naar huis.
PS Stuurt iemand ook een kaartje naar: Texture, Noordstraat 28, 8500 Kortrijk.
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Scoreblad vijfhoekenspel

Klas : ………………………

GROENE
PIRATEN

BLAUWE
PIRATEN

RODE
PIRATEN

GELE
PIRATEN

….. / 16

….. / 16

….. / 16

….. / 16

….. / 12

….. / 12

….. / 12

….. / 12

….. / 5

….. / 5

….. / 5

….. / 5

Zoveel dominoblokken blijven
er in totaal over.

(………)

(………)

(……….)

(……..)

Wie minst over heeft = 10
punten; dan 8, 6 en 4

….. / 10

….. / 10

….. / 10

….. / 10

Aantal lettergrepen juist
gebruikt

….. / 20

….. / 20

….. / 20

….. / 20

Juiste lettergreep over

….. / 1

….. / 1

….. / 1

….. / 1

Geef een globale score voor
creativiteit, inzet en netheid

….. / 16

….. / 16

….. / 16

….. / 16

TOTAAL

….. / 80

….. / 80

….. / 80

….. / 80

Datum: ………………….

Schatkist in beeld
Min 1 punt per fout geplaatste
kaart

Woordzoeker met vlas
-

Aantal woorden
aangestreept
Finalewoord

Domino voor
vlaspiraten

Woorden weven

Met vlag en stempel
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