
 

FOTOgrafie
Voor kid

z!

(en ouders)

WORKSHOP

Beste ouder,

Wat leuk dat uw zoon of dochter
bij ons de fotografieworkshop wil doen. 
We vertellen u er graag meer over.

Over Karin en Roy
Wij Karin Rozeboom en Roy Smits.  
Karin is vakfotograaf en woont in Meppel.  
(www.karinrozeboomfotografie.nl).  
Roy is sterrenkundige en komt uit 
Hoogeveen (www.roysmits.nl). 

Informatie
voor ouders

In deze workshop voor kinderen 
bundelen we onze kennis over 
techniek en wetenschap.

U bent van harte welkom
Als u dat leuk vindt dan bent 
u als ouder ook vrij om mee te 
doen aan de workshop. 
Fotografie is leuk voor iedereen. 

Theorie en fotografie
We beginnen de workshop met een 
voorstelrondje en een klein beetje 
theorie. Aan de hand van mooie 
voorbeelden vertellen we hoe een 
camera werkt. 
We maken het niet te ingewikkeld. 
Daarna gaan we lekker naar buiten. 

We hebben leuke opdrachten
De kinderen krijgen twee leuke 
opdrachten mee om te fotograferen.  
En daar helpen we ze natuurlijk bij.

Het soort camera maakt niet uit
Het gaat niet om de mooiste of de 
grootste camera. Een goede fotograaf kan 
met elke camera prachige foto’s maken. 
Een smartphone of een fotocamera, het 
kan beide. 

http://www.roysmits.nl


Leerdoelen van deze workshop
In deze workshop willen we kinderen 
leren hoe ze:
•	 focus aanbrengen in de foto
•	 creatief zijn in de omgeving
•	 kunnen fotograferen vanuit verschil-

lende perspectieven.

Programma
13:30 uur - Inloop bij brasserie Oer
13:45 uur - Leren fotograferen
14:30 uur - Wandelen naar Hunebed
14:50 uur - Uitleg foto opdracht 1
15:00 uur - Kinderen maken foto’s 
15:20 uur - Foto’s bekijken / feedback
15:30 uur - Uitleg foto opdracht 2
15:35 uur - Kinderen maken foto’s
15:55 uur - Foto’s bekijken / feedback
16:05 uur - Groepsfoto / afsluiting
16:15 uur - Terug naar brasserie Oer
16:30 uur - Einde

Tot slot
Vragen? Stel ze gerust. 

Hartelijke groet, 
Karin en Roy

Karin en Roy

over de Workshop

Karin: “Ik vond het als kind al fascinerend 
dat je met een druk op een mechanische 
knop de wereld even stil kon zetten. Voor 
altijd vastgelegd op een foto. Wat ik nu heel 
mooi vind is dat ik als fotograaf de prach-
tigste plekken zie en mooie, ontroerende en 
bijzondere momenten vast mag leggen. En 
het is zo fijn om buiten te zijn, creatief na 
te denken en herinneringen te maken voor 
anderen en jezelf. Met deze workshop wil ik 
graag aan kinderen meegeven dat er altijd 
iets te zien is. Van het kleinste bloemetje in 
het grasveld tot de sterren aan de hemel, je 
kunt alles fotograferen, zelfs de wind. En nie-
mand maakt foto’s zoals jij dat doet. Je mag 
lekker jezelf zijn, hoe waardevol is dat?

Roy:
Een telescoop is eigenlijk ook een camera. 
Misschien dat ik als sterrenkundige het daar-
om zo leuk vind om met fotografie bezig te 
zijn. Ik heb jarenlang sterrenkundeles 
gegeven op basisscholen. Wat heerlijk om nu 
de lessen buiten in de natuur houden!


