
STRIPFICHES 

DOELGROEP 

De fiches zijn in de eerste plaats bedoeld voor 

creatieve leerkrachten die strips willen gebruiken in 

de klas. Bij uitbreiding kunnen de fiches ook in een 

andere pedagogische of educatieve context hun nut 

bewijzen.  

WAAROM 

Er bestaan reeds ontzettend veel instrumenten voor 

het onderwijs die gebruik maken van strips.  

Deze instrumenten getuigen van ofwel  

een goede kennis van de hedendaagse peda-      

gogiek in het onderwijs ofwel van gedegen  

stripexpertise.  

Met dit pakket heeft Stripgids  

getracht stripexpertise, pedagogie en  

vertrouwdheid met de klaspraktijk  

te combineren.  

 

DOEL 

Deze stripfiches hanteren strips als een didactisch 

waardevol medium voor leerkrachten. Leerkrachten 

en leerlingen krijgen de kans om op een andere 

manier om te gaan met strips. 

Leerlingen kunnen aan de hand van strips 

makkelijker leerstof verwerken. Moeilijk  

bespreekbare thema’s kunnen bespreekbaar 

gemaakt worden. 

                      HOE 

De fiches zijn eenvoudig en efficiënt in  

gebruik door duidelijke, concrete en  

heldere suggesties. Zie keerzijde voor het 

gebruik.  
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VOORKANT 

GEKLEURDE BALK 

In de gekleurde balk wordt beschreven waar en 

wanneer men de stripfiches kan gebruiken, vanaf 

welke leeftijd men deze strips kan lezen, en welk 

thema en subthema wordt besproken. Sommige 

fiches kan je voor verschillende thema’s gebruiken; in 

dat geval wordt het thema weergegeven dat 

gekoppeld is aan de opdracht op de fiche. Verder 

staan hier ook de titel en de auteurs vermeld. 

INHOUD 

Elke fiche bevat een korte inhoud van het stripverhaal 

met daarnaast de albumcover. 

ZWARTE BALK 

Hier staat de technische informatie van het 

stripverhaal: het aantal pagina’s, het jaar van de 

eerste uitgave, de uitgeverij en het ISBN. 

ACHTERKANT 

OPDRACHT – EXTRA OPDRACHT 

Dit is het belangrijkste onderdeel van de fiches. Hier 

staan de suggesties voor opdrachten en vragen aan de 

hand waarvan men de les kan opbouwen.  De extra 

opdracht is een opdracht die kan uitgevoerd worden 

als er meer tijd aan een bepaald lesonderwerp kan 

worden besteed.  

MEDIA 

Bij elke opdracht wordt verwezen naar diverse media, 

die aanvullend gebruikt kunnen worden. Vaak wordt 

er verwezen naar internet, maar het kunnen 

bijvoorbeeld ook krantartikels of films zijn. Zo kan je 

de les nog uitgebreider en interessanter maken. 

EINDTERMEN 

Het betreft de eindtermen van de Vlaamse overheid 

die golden op 1 september 2014.  


