
	  
Biografie over… mijn plein 
Inleiding 
 

Vele steden hebben een beroemd plein waar een 
historische gebeurtenis plaatsvond of waar bijzondere 
dingen te zien zijn. Het Rode Plein in Moskou, Sint 
Pietersplein in Rome, Place De La Concorde in Parijs, 
Trafalgar Square in Londen, Wenceslasplein in Praag,  
Tahrirplein in Caïro, Unionsquare New York. 
Kies een plein uit waarover jij meer wilt weten. Over dit 
plein ga jij een biografie schrijven. 
Waar is het, wat is er gebeurd of te zien, wat gebeurt er 
nu nog, ga zo door. 
Daarna maak je bij je biografie een beeldende 
verwerking. 

Leerversterkers biografie schrijven  
Benodigdheden laptop - internet – A3 papier – tekenmateriaal - lijm 
Tijd 2 lesuren 
Werkvorm individueel 
Doel Je kunt een biografie over een kunstwerk schrijven 

Je kunt een biografie beeldend verwerken 
 

Opdrachten A. Kies een beroemd plein uit 
B. Schrijf een biografie over dit plein 

1. Zoek zoveel mogelijk feiten over dit plein op 
en noteer dit 

2. Schrijf een biografie over dit plein , hierbij 
moet je gebruik maken van de leerversterker 
‘biografie schrijven’. Daar staat het 
stappenplan in wat je moet volgen en je vindt 
daar ook het beoordelingsformulier 

C. Maak een poster die bij jouw plein past 
1. Bedenk minstens negen redenen waarom 

jouw plein bewonderd wordt 
2. Verdeel deze redenen in drie categorieën: 

historische waarde – uiterlijk – strategie 
3. Neem een staand A3 papier en teken 

onderaan drie vormen die te maken hebben 
met jouw beroemde plein 

4. Zet de categorie met de minste redenen in de 
kleinste vorm. Doe hetzelfde met de andere 
vormen 

5. Zoek een afbeelding van jouw plein en plak 
dit erboven of teken het 

6. Zet andere zaken die over jouw plein gaan 
erbij 

7. Verzin zelf een achtergrond en bedenk details 
om de poster zo te maken dat kijkers jouw 
poster bewonderen 

 



2	   [Geef	  de	  titel	  van	  het	  document	  op]	  
	  

 
 

	  


