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Vragen die aan bod komen

� Waarom kies je voor een Pecha Kucha? 
� Wat is een Pecha Kucha?
� Hoe houd je een Pecha Kucha? 
� Wat zijn de voordelen van een Pecha

Kucha?
� Welke ervaringen hebben andere 

gebruikers met de Pecha Kucha?



Literatuur in de bovenbouw
� Literatuuronderwijs: 
◦ Eerst: structuuranalyse
◦ Later: structuuranalyse + leesbeleving

� Gevolg:
◦ Verschriftelijking van literatuuronderwijs

� Alternatieven:
◦ Literaire mindmap
◦ Pitch
◦ Literaire talkshow
◦ Pecha Kucha



Oorsprong en concept

� Oorsprong  
◦ 'Prietpraat', 'geroezemoes', 'blabla' 
◦ 2003: Astrid Klein en Mark Dytham
◦ Pecha Kucha-avonden 

� Diavoorstelling van 20 dia’s die elk exact 
20 seconden worden getoond, zonder 
tussenpozen (6 minuten en 40 seconden)



Pecha Kucha's in de klas

� Oriëntatie
� Voorbereiding
� Uitvoering
� Reflectie 



Oriëntatie

� Zelf voordoen 



Voorbereiding
� PowerPoint-presentatie met tijdbalk
� Van 20 naar 12 dia's 
� Geen titel boven dia 
� Eén – bij voorkeur schermvullende -

afbeelding per dia 
� Geen stills uit boekverfilmingen
� Geen gemakzuchtige dia's
� Inleveren via USB, 

www.wetransfer.com



Inhoud: twaalf aspecten 
1. Omslag / afbeelding
2. Schrijver
3. Samenvatting
4. Titelverklaring
5. Ondertitel / motto / opdracht
6. Personages
7. Tijd
8. Ruimte
9. Vertelsituatie en perspectief
10. Opbouw
11. Thema / motieven
12. Persoonlijke beoordeling 



Ruimte (hoe het niet moet) 



Ruimte (hoe het ook kan)



Uitvoering

� (Docent	heeft	bestanden	klaargezet)
� Geen	spiekbriefjes	/	geen	spreekkaartjes
� Na	afloop	gelegenheid	tot	stellen	van	
vragen	(leerlingen	/	docent)

� Maximaal	zes	leerlingen	per	uur	van	50	
minuten	



Reflectie

� Rubric invullen en doornemen 
� Beoordeling op grond van 
◦ creativiteit
◦ inhoud
◦ spreekvaardigheid



Voordelen van de Pecha Kucha
� gaat verschriftelijking tegen
� is een oefening in spreekvaardigheid 
� doet beroep op creativiteit 
� combineert domeinen literatuur en 

mondelinge taalvaardigheid
� is een visueel aantrekkelijke vorm van 

boekpromotie 
� sluit beter aan bij beeldcultuur van jongeren 
� is handig te plannen want tijdsduur staat vast



Gebruikers over Pecha Kucha

� Beoordeling (cijfer of handelingsdeel) 
stimuleert

� Samenvatting van één dia is te kort
� Aanpassingen voor sommige leerlingen 

zijn gewenst (stotteraars, spreekangstigen, 
leerlingen met Asperger)

� Pecha Kucha's zijn meer geschikt voor 
boven- dan onderbouw



Voorbeeld



Zelf aan de slag
Kies één literair werk, bijvoorbeeld uit de 
canon:
Van den vos Reynaerde, Multatuli - Max Havelaar, 
Reve - De avonden, Claus - Het verdriet van België 

Bedenk welke - liefst originele afbeeldingen -
u zou uitkiezen bij:
(1) omslag/afbeelding, (2) schrijver, (3) 
samenvatting, (4) titelverklaring, (5) ondertitel / 
motto / opdracht, (6) personages, (7) tijd, (8) 
ruimte, (9) vertelsituatie en perspectief, (10) 
opbouw, (11) thema / motieven, (12) 
persoonlijke beoordeling



Tot slot

� Vragen en/of opmerkingen:  

� BH@hml.nl


