
HANDLEIDING VOOR LEERKRACHTEN GROEP 1-2



Wat is Picto Me?

Picto Me is een lesprogramma over de betekenis, het toepassen en 

het zelf maken van pictogrammen. Het doel is leerlingen beeldwijs te 

maken en ze te leren dat je met behulp van beeld verhalen en bood-

schappen kunt vertellen.  Het programma spreekt het receptief, analy-

serend en creërend vermogen van de leerlingen aan.

Het lesprogramma is ontwikkeld door Graphic Design Festival Breda 

voor groep 1 en 2 in opdracht van Cultuurwinkel Breda, ihkv de leer-

lijn Beeldcultuur.

Het lesprogramma bestaat uit:

1 les door de juf/meester te geven adhv aangeleverde lesbrief

1 gastles van een grafisch ontwerper 

Hieronder een handleiding voor het zelf geven van les 1.



Picto Me | Les 1
Te geven door de leerkracht van de groep 

In deze les laat je de kinderen ontdekken wat pictogrammen zijn. Wat betekenen 
ze en hoe zijn ze gemaakt? De les gaat in op verschillende soorten pictogrammen 
Maar vooral ook op het verschil tussen een foto, een tekening en een pictogram.

Lesduur: 
Ongeveer 60 tot 90 minuten 

TIP:  Knip de les op in stukjes naar eigen inzicht. De verschillende onderdelen kunnen 
als korte lesjes gegeven worden. Dit is goed om de aandacht van de kleuters te behou-
den. (5x10 a 15 minuten bijvoorbeeld)

Benodigdheden:
- papier en potloden
- prints van bijlagen

Voorbereiding: 
- neem de les goed door, maak het je eigen. 
- voorbeelden printen en als nodig uitknippen
-  tip: hang de diverse bijlagen op in de klas

Lesopbouw:
1.1 Kennismaken met pictogrammen 
Voorbeelden laten zien
Laat de kinderen een aantal pictogrammen zien waar ze bijna dagelijks mee te 
maken hebben: een verkeersbord, wegwijzer toilet, gebruiksaanwijzing. 

Doe opdracht
Laat de leerlingen de voorbeelden zien (gebruik bijlage 1.1.) en vraag wat ze denken 
dat het is. Wat is de betekenis van de tekening? Laat ze fantaseren, het hoeft niet juist 
te zijn. Ze mogen vrij associëren.
Je kan ook zelf de betekenis vertellen en de kinderen laten raden welke pictogram erbij 
hoort. Bv: Ik wil graag parkeren, dankzij welk bord weet ik waar ik mag parkeren?

1.2. Kenmerken van een pictogram bespreken 
Vertel de kinderen dat de voorbeelden die je net hebt laat zien, pictogrammen 
zijn. Een pictogram is een symbool of tekening met weinig detail (simpel gemaakt).
Benoem samen een aantal kenmerken:
Pictogrammen zijn vaak zwart-wit. 
Een pictogram vertelt een verhaaltje. 
De bedoeling is dat je het verhaaltje in een keer begrijpt. 
Ze hebben altijd een betekenis. Ze waarschuwen ergens voor, ze wijzen je de weg, 
geven informatie en vertellen je wat je wel en niet mag.



Aanvullende kun je het hebben over kleurgebruik: 
Verbodsborden zijn vaak rood. 
Gebodsborden blauw. 
Informatie borden groen of wit. 
Waarschuwingen vaak geel.

(Gebruik bijlage 1.2)
Leg de verschillende moeilijke woorden (details, gebod, verbod, etc) uit aan de kinderen

1.3 Waar kun je pictogrammen vinden? 
Laat de leerlingen een paar plaatsen noemen. Vul ze aan en laat weer voorbeelden 
zien. (Gebruik bijlage 1.3)
• Station
• Straat 
• Ziekenhuis
• School
• Verpakkingen
• Kleding

Optioneel: laat de leerlingen in de klas of in de school op zoek gaan naar picto-
grammen

Doe opdracht: Pictogrammen memory  
Leg alle kaartjes (uitgeknipt uit bijlage 1.3b) op een grote tafel of op de grond en ga 
met de kinderen er omheen staan en laat ze de juiste matches maken. 
Of 
Geef de kinderen allemaal een kaartje en laat ze met elkaar uitvinden wie bij wie hoort. 

1.4 Vormgeving van pictogrammen
Zien de kinderen het verschil tussen een foto, een illustratie (tekening) en een 
pictogram?  Laat bijlage 1.4 zien.
- laat ze kenmerken noemen
- leg uit dat pictogrammen versimpelde tekeningen zijn. Leg evt. uit wat 
details zijn – kleine dingen die niet nodig zijn om toch te kunnen zien wat iets is. 

Doe opdracht (optie 1):
Laat de kinderen een pictogram natekenen. Laat ze goed kijken en geef ze niet te lang 
de tijd (5 minuten maximaal)
Laat de kinderen er vervolgens 1 ding aan toevoegen. Iets waarvan het kind vindt dat 
het verhaal nog duidelijker wordt.

Doe opdracht (optie 2):
Laat de kinderen pictogrammen (na)maken met behulp van tangram, logiblocs, blokken 
of andere vaste vormen.



1.5 Afronden les
Weten de leerlingen nu wat pictogrammen zijn. Kunnen ze onderscheiden van 
andere tekeningen en weten ze dat deze symbooltjes een verhaal vertellen en je 
ergens over willen informeren, je de weg willen wijzen etc.?
Neem alles wat je behandeld hebt nog een keer door en vertel de leerlingen dat 
ze in de volgende les zelf een pictogram gaan maken onder begeleiding van een 
echte ontwerper.

In les 1 hebben ze kennisgemaakt met het begrip pictogram. Ze weten wat de 
functie van een pictogram is en waaraan ze een pictogram kunnen herkennen. 
Ze hebben spelenderwijs ontdekt dat er meerdere soorten pictogrammen zijn 
maar dat ze allemaal kleine verhaaltjes vertellen om je de weg te wijzen, ergens 
voor te waarschuwen of je informatie geven. 

In de tweede les gaan de leerlingen zelf een pictogram vormgeven. Een pictogram 
dat iets verteld over hen zelf. De leerlingen maken een tekening die ze vervolgens 
gaan abstraheren, versimpelen, ontdoen van details. Vervolgens gaat die de pic-
to-machine in en krijgen ze 11 stickers die ze thuis en in de klas kunnen gebrui-
ken (bv op het planbord).

Als er nog tijd is / als je meer wilt doen.
Laat de leerlingen alvast nadenken over een pictogram  voor zich zelf. 
Wat maakt hen speciaal? Wat vinden ze leuk om te doen? Wat is hun lievelings 
dier? Favoriete eten? Sport? Speelgoed? Etc?
Laat ze daar een paar snelle tekeningen van maken (meerdere op 1 A4-tje)



BIJLAGEN

1.1 Bekende Pictogrammen
1.2  Voorbeelden verschillende borden
1.3  Plaatsen met Pictogrammen
1.3b  Pictogrammen memory
1.4  Van foto naar pictogram
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