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leerkracht

ouder/externe

focus op
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NODIG

•	 A3	papier	en	stift	voor	elke	leerling

•	 A3	papier	per	team

•	 bijlage	inspiratiekaarten

•	 eventueel	kleine	vellen	papier

•	 eventueel	een	dichte	doos

LEERDOELEN 

•	 leren	van	kenmerkende	aspecten	over	de	tijd	
van	de	Grieken	(kerndoel	52)

•	 figuurlijk	taalgebruik	leren	interpreteren	
(kerndoel	12)

•	 zoveel	mogelijk	ideeën	leren	bedenken	in	
verschillende	richtingen

•	 ideeën	snel	en	helder	duidelijk	leren	maken

5 Kiezen	-	Op	zoek	naar	de	
meest	originele	oplossingen

4 Verzinnen	-	Brainwriting	met	
inspiratiekaarten

1 Inleiding	-	Mythes	komen	voor	
in	onze	taal

Nieuwsgierige Pandora mag de doos niet openmaken. Leerlingen verzinnen 
ideeën om erachter te komen wat erin zit zonder de doos te openen. 

Doos van Pandora
i.s.m. Stichting Panta Rhei, Montessorischool Valkenbos & TechniekTalent.nu
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6 Presenteren	-	Stripverhaal	met	
eigen	versie	verhaal	Pandora

2 Energizer	-	Menselijke	
Gordiaanse	knoop	ontwarren

10

3 Ontwerpvraag	-	Hoe	kun	je	
erachter	komen	wat	in	de	doos	
zit	zonder	deze	open	te	maken?	
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VOORBEREIDING 

•	 Stem	af	met	de	ouder,	vrijwilliger	of	externe.	Deze	heeft	een	centrale	rol	bij	de	groene	teksten.

•	 Maak	teams	van	drie	tot	vier	leerlingen.

•	 Zet	de	materialen	klaar.

TIPS VOOR EEN GOED GESPREK!

•	 Vertel	zoveel	mogelijk	en	met	enthousiasme	vanuit	je	eigen	ervaring.	Kies	voorbeelden	uit	de	praktijk	die	
aansluiten	bij	de	belevingswereld	van	de	leerlingen.

•	 Bedenk	vooraf	wat	moeilijke	woorden	kunnen	zijn	(vaktermen,	jargon).	Gebruik	deze	wel,	maar	zorg	dat	
je	eenvoudige	alternatieven,	concrete	voorbeelden	of	een	uitleg	beschikbaar	hebt.

•	 Gebruik	veel	beeldmateriaal	en	echte	materialen	om	te	bekijken,	voelen	en	uitproberen.

•	 Help	leerlingen	door	vragen	te	stellen.	Laat	ze	zo	zelf	een	stap	verder	komen.	

Lesbeschrijving	

1 INLEIDING

Mythes beantwoorden ingewikkelde vragen

Start	 klassikaal.	 Stel	 jezelf	 voor.	 Vertel	 kort	wat	 jouw	 achtergrond	 is	 en	 geef	 leerlingen	 gelegenheid	 om	
daar	wat	vragen	over	te	stellen.	Ga	in	gesprek	over	mythes.	Wat	zijn	mythes?	Waarom	vertelden	de	Grieken	
mythes?	Vul	hun	antwoorden	eventueel	aan	met:

•	 Het	woord	‘mythe’	komt	van	het	Griekse	woord	‘mythos’,	dat	 ‘verhaal’	en	‘gesproken	woord’	betekent.	
Mythes	zijn	verzonnen	verhalen.	Verhalen	die	je	iets	uitleggen	en	leren.	Vaak	wordt	geen	precieze	tijd	of	
plaats	genoemd	in	het	verhaal.	Je	weet	niet	zeker	wanneer	ze	gebeurd	zijn.

•	 Mythes	 werden	 verteld	 door	 goede	 verhalenvertellers	 op	 plaatsen	 waar	 mensen	 bij	 elkaar	 kwamen.	
Daardoor	zijn	soms	verschillende	versies	van	de	verhalen	ontstaan.	Pas	later	zijn	mythes	opgeschreven.

•	 In	mythes	komen	vaak	 ingewikkelde	vragen	aan	bod	zoals:	 ‘Wie	ben	ik?’,	 ‘Hoe	is	de	wereld	ontstaan?’,	
‘Waarom	zijn	er	ziektes?’	en	‘Hoe	zou	ik	moeten	leven?’.	Mythes	proberen	antwoorden	te	geven	op	deze	
vragen.	In	de	oud	Griekse	tijd	werden	mythes	als	de	waarheid	gezien.	Mensen	vonden	het	heel	prettig	om	
het	gevoel	te	hebben	dat	ze	de	wereld	begrepen.

•	 Het	past	bij	mensen	om	 iets	dat	ze	niet	begrijpen	uit	 te	 leggen	als	 iets	dat	alleen	een	bovennatuurlijk	
iemand	kan.	Daarom	spelen	goden,	vreemde	wezens	en	helden	de	hoofdrol	in	mythes.

Mythes komen voor in onze taal

Griekse	mythes	hebben	onze	westerse	cultuur	sterk	beïnvloed.	Dat	doen	ze	tot	op	de	dag	van	vandaag.	Veel	
begrippen	en	uitdrukkingen	in	ons	taalgebruik	komen	uit	de	Griekse	mythologie.	Bespreek	er	een	aantal	of	
bespreek	eigen	voorbeelden.	Eindig	met	de	Gordiaanse	knoop.	

•	 Achilleshiel;	iemands	zwakke	plek.	Griekse	held	Achilles	werd	door	zijn	moeder,	de	zeegodin	Thetis,	in	
de	 rivier	 van	de	onderwereld	gedompeld	om	hem	onkwetsbaar	 te	maken.	Ze	moest	hem	wel	ergens	
vasthouden	en	dat	deed	ze	bij	zijn	hiel.	Dit	was	de	enige	kwetsbare	plek	van	Achilles.	Tijdens	de	Trojaanse	
Oorlog	werd	hij	door	een	giftige	pijl	in	zijn	hiel	gedood.

•	 Muze;	inspiratiebron.	Oppergod	Zeus	kreeg	negen	dochters:	de	godinnen	of	Muzen	van	de	kunst,	muziek	
en	wetenschap.	Alle	Muzen	konden	prachtig	zingen.	Ook	inspireerden	ze	de	mensheid	met	hun	creativiteit.	
In	die	tijd	begonnen	mensen	hun	verhalen	daarom	met:	“Vertel	me,	Muze,	…”.	Het	woord	‘museum’	komt	
van	het	Griekse	woord	‘Mouseion’,	een	naam	voor	de	tempel	ter	ere	van	de	Muzen

•	 De	(Gordiaanse)	knoop	doorhakken;	een	besluit	nemen	in	een	lastige	situatie.	In	de	stad	Gordium	werd	
een	knoop	bewaard	voor	oppergod	Zeus,	die	onmogelijk	los	te	krijgen	was.	Wie	de	knoop	toch	los	zou	
krijgen,	 zou	heerser	 van	de	hele	wereld	worden.	Alexander	de	Grote	hoorde	dit	 verhaal.	Hij	 kreeg	de	
knoop	niet	op	een	normale	manier	los.	Toen	verzon	hij	een	list;	hij	hakte	de	knoop	met	zijn	zwaard	door.	



www.samenindeklas.nl 

2 ENERGIZER

Samen	gaan	we	een	Gordiaanse	knoop	maken.	Een	energizer	is	onmisbaar	bij	ontwerpen.	Na	een	energizer	
bedenk	je	méér	en	meer	verschillende	ideeën.	NB	Voor	deze	energizer	is	een	veilige	sfeer	in	de	klas	belangrijk.	
Kies	eventueel	een	alternatief	of	maak	een	leerling	spelleider.

Laat	 alle	 leerlingen	 heel	 dicht	 bij	 elkaar	 staan,	 hun	 ogen	 dichtdoen	 en	 hun	 linkerhand	 omhoog	 en	 een	
willekeurige	kant	op	steken.	Tel	tot	drie	en	laat	iedereen	één	andere	hand	vastpakken.	Nu	de	rechterhanden.
De	Gordiaanse	knoop	is	gemaakt!	De	opdracht	is	het	ontwarren	van	de	knoop	zonder	elkaar	los	te	laten.	

3 ONTWERPVRAAG

Vertel	het	verhaal	van	de	doos	van	Pandora.	Van	dit	verhaal	bestaan	verschillende	versies.	Deze	versie	is	een	
afgeleide	van	het	verhaal	op	Wikipedia.	Ga	in	gesprek	met	de	leerlingen	over	nieuwsgierigheid.

DOOS VAN PANDORA

In	de	Griekse	mythology	is	Pandora	de	eerste	vrouw	op	aarde.	Zeus	liet	haar	maken	door	Hephaistus,	
de	 god	 van	 het	 vuur.	 Alle	 goden	 gaven	 haar	 geschenken,	 zoals	 schoonheid,	 kracht,	 slimheid	 en	
nieuwsgierigheid.	De	naam	Pandora	betekent	‘draagster	van	alle	gaven’.

Prometheus,	‘hij	die	vooruitdenkt’	(uitvinder),	stal	vuur	uit	de	hemel	voor	de	mens.	Zeus	werd	boos	
en	liet	Prometheus	straffen.	Onder	meer	door	Pandora	te	laten	trouwen	met	Epimetheus,	de	broer	
van	Prometheus.	Zeus	gaf	Pandora	een	doos	mee.	Pandora	mocht	deze	doos	nooit	openen.	Nu	was	
Pandora	heel	nieuwsgierig	en	uiteindelijk	opende	ze	de	doos.		

Uit	de	doos	kwamen	alle	tegenslagen	en	ellende	die	een	mens	maar	kunnen	gebeuren:	sprinkhanen	
die	gewassen	opeten,	kakkerlakken,	luizen,	ziekte,	honger,	aardbevingen	en	oorlog.	Uit	medelijden	
hadden	de	goden	één	goed	ding	in	de	doos	gestopt:	hoop.

De	ontwerpvraag	van	vandaag:

Hoe kun je erachter komen wat in de doos zit zonder deze open te maken?

Vraag	de	 leerlingen	om	mee	 te	denken	over	goede	oplossingen.	Aan	het	eind	van	de	 les	
hebben	we	onze	eigen	versies	van	het	verhaal	van	Pandora.	Vertel	dat	de	leerlingen	tijdens	
de	 les(sen)	 werken	 aan	 de	 ontwerpvaardigheid	 ‘Denk	 alle	 kanten	 op’.	 Ze	 proberen	 veel,	
verschillende	en	originele	ideeën	te	bedenken.

Denk alle 
kanten op

5

10



www.samenindeklas.nl 

4 VERZINNEN

In	teams	van	drie	tot	vier	leerlingen.	Introduceer	kort	de	drie	belangrijkste	regels	bij	verzinnen:

REGELS BIJ VERZINNEN

•	 Alles mag;	verzin	vooral	gekke,	wilde	ideeën.	Daardoor	bedenk	je	vaak	de	beste	oplossingen.

•	 Tekenen;	teken	zoveel	mogelijk.	Een	tekening	samen	met	woorden	maakt	een	idee	duidelijk.

•	 Ideeën zijn van iedereen;	alle	ideeën	zijn	van	de	groep.	Na-apen	mag	en	is	juist	goed. 

Geef	elke	leerling	een	vel	A3-papier	en	een	stift.	Vraag	de	leerlingen	om	het	vel	papier	in	twaalf	vakjes	te	
vouwen.	Verdeel	de	inspiratiekaarten	over	de	teams.	Start	met	brainwriting:

BRAINWRITING

•	 Ideeën verzinnen;	elke	leerling	tekent	minstens	twee	ideeën	op	zijn	vel	papier.	Eén	idee	in	één	vak.	
Leerlingen	mogen	inspiratiekaarten	pakken	voor	inspiratie.

•	 Doorschuiven;	elk	teamlid	schuift	daarna	zijn	vel	door	naar	zijn	linkerbuur.	NB	Vaak	gaat	dat	vanzelf	
goed,	geef	eventueel	als	leerkracht	een	seintje.

•	 Herhalen;	herhaal	het	 verzinnen	en	doorschuiven	 tot	elke	 leerling	zijn	beginvel	weer	voor	zich	
heeft.	 NB	Op	 elk	 vel	 tekenen	 de	 leerlingen	 nieuwe	 ideeën.	 Niet	 precies	 dezelfde	 dus.	 Eerdere	
ideeën	(van	henzelf	of	van	anderen)	mogen	als	inspiratie	gebruikt	worden.

Stimuleer	de	leerlingen	om	zoveel	mogelijk	ideeën	te	verzinnen.	In	zoveel	mogelijk	verschillende	richtingen.	
Hoe	meer	hoe	beter.	Dan	is	de	kans	op	originele	ideeën	het	grootst!

5 KIEZEN

Kiezen	doe	je	in	teams.	Geef	de	leerlingen	een	minuut	de	tijd	om	één	heel	bijzonder,	origineel	idee	te	zoeken	
op	het	vel	dat	zij	voor	zich	hebben.	Een	idee	dat	vast	niemand	heeft!	

GEVOEL VOOR ORIGINALITEIT

•	 Extra!	Laat	de	leerlingen	klassikaal	één	voor	één	heel	kort	hun	unieke	idee	beschrijven.	Staat	dit	
idee	bij	iemand	anders	op	het	vel?	Laat	vingers	opsteken.	Zo	nee,	dan	zet	de	leerling	een	sterretje.	
Zo	ja,	dan	zet	de	leerling	erbij	hoeveel	keer	het	idee	voorkomt.	Leerlingen	ontwikkelen	zo	gevoel	
voor	originaliteit.	

Vraag	 de	 teams	 tot	 slot	 om	een	
zo	 uniek	 mogelijk	 idee	 uit	 te	
kiezen.	 Combinaties	 van	 ideeën	
maken	mag.
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OUDER, VRIJWILLIGER, EXTERNE

•	 klassieke	talen

•	 geschiedkundige

•	 archeoloog

•	 kunstkenner

•	 schrijver

•	 illustrator,	striptekenaar

•	 gymnasium	

SAMEN IN DE KLAS 

Scholen	hebben	met	ouders	prachtige	expertise	
en	 inspiratie	 in	 huis.	 Ga	 de	 samenwerking	 aan!	
Samen	 in	 de	 klas	 moedigt	 scholen	 aan	 om	
ouders	vanuit	hun	passie	te	laten	bijdragen.	Voor	
kinderen	 is	 het	 heel	 waardevol	 om	 binnen	 een	
échte	context	te	werken.	Het	doet	ertoe.

Samen	in	de	klas	is	een	initiatief	van	De	Haagse	Scholen,	
Librijn,	 Lucas	Onderwijs,	 Stichting	Montessori	Onderwijs	
Zuid-Holland,	 Stichting	 Panta	 Rhei,	 Delftse	 Vereniging	
voor	 Montessori-onderwijs	 en	 ontwerpbureau	 Meeple.	
Bekijk	op	www.samenindeklas.nl	meer	inspirerende	lessen.

6 PRESENTEREN

Geef	de	teams	een	vel	A3-papier	en	stiften.	Vraag	de	leerlingen	om	het	verhaal	van	Pandora	met	hun	eigen	
oplossing	verder	te	vertellen.	Handig	om	elk	teamlid	een	stukje	van	de	strip	te	laten	maken	op	een	klein	vel	
papier.	Iedereen	is	dan	betrokken!	Hang	de	strips	op,	zodat	leerlingen	hun	ideeën	kunnen	delen	met	elkaar	
en	hun	ouders.	Geef	de	leerlingen	tips	vanuit	je	eigen	achtergrond	bij	het	tekenen	en	schrijven.

SUGGESTIES VOOR MEER LESSEN

Voor- of achteraf

•	 Laat	de	leerlingen	uitzoeken	welke	goden	de	Grieken	hadden.	Zoek	bij	schooltv.nl	naar	‘de	goden	
van	de	oude	grieken’.	Of	Google	op	‘de	goden	op	de	berg	olympus’.

•	 Vraag	 leerlingen	een	eigen	Griekse	god	voor	nu	 te	verzinnen.	Waar	zou	 jij	een	god	voor	willen	
hebben?	Hoe	ziet	die	god	eruit?	Welke	verhalen	horen	bij	deze	god?

•	 Zoek	op	yurls.nl	voor	een	‘webpad	oude	grieken’.

Achteraf

•	 Maak	een	toneelstuk	van	het	nieuwe	Pandoraverhaal	(met	de	nieuwe	oplossing).	Met	maskers,	net	
als	de	Grieken.	Zoek	bij	schooltv.nl	naar	‘het	Griekse	theater’.

•	 Zoek	op	internet	naar	‘StoryboardThat’	en	maak	een	digitaal	stripverhaal.

•	 Neem	een	andere	Griekse	mythe,	bepaal	welk	probleem	daarin	wordt	opgelost		en	ontwerp	daar	
een	eigen	oplossing	voor.	Tip!	De	twaalf	‘onmogelijke’	opdrachten	van	Herakles.

•	 Lees	‘Avonturen	van	Odysseus’	door	Daan	Remmerts	de	Vries,	‘Griekse	Mythen’	door	Imme	Dros,	
de	boeken	van	Simone	Kramer	over	Griekse	Mythologie	of	de	Percy	Jackson	reeks.

•	 Ga	in	kunst	en	schilderijen	op	zoek	naar	Griekse	mythen.

TU Delft & Meeple

Deze	les	is	ontwikkeld	door	ontwerpbureau	Meeple
naar	een	idee	van	Janneke	de	Vreeze
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