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Beste lezer,
Kinderen laten kennismaken met kunst en kunstzinnige processen; ruimte geven aan verwondering 
en verbeelding. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de belangrijke taak die het onderwijs 
heeft op het gebied van cultuureducatie. Sinds 2013 maken het Rijk, de gemeenten en de 
basisscholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zich daar sámen hard voor. Zij doen dit via de 
deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, kortweg CmK-AV.

Lespakket
Dit lespakket genaamd Mijn wereld helpt kinderen om op een andere manier naar kunst en cultuur 
in hun directe leefomgeving te kijken. In Mijn wereld staat letterlijk de omgevingswereld van de 
leerlingen centraal. De wereld van opgroeiende kinderen wordt steeds een beetje groter, zo wordt 
ook de wereld in de lessen van Mijn wereld steeds groter. Dit lespakket is compleet in opbouw en 
beschrijving en voldoet aan de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie zodat de groepsleerkracht 
de lessen direct kan uitvoeren in de klas. 

Reizende tentoonstelling
Alle scholen in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is gevraagd om één of meer lessen uit Mijn 
wereld uit te voeren. Het resultaat daarvan is een reizende tentoonstelling vanaf oktober 2015. 
Iedereen kan dan zien wat het effect is van kunst en cultuur uit de nabije omgeving op kinderen en 
hoe verschillend zij die ervaren.
Veel plezier met de uitvoering!

Cintha de Vreede – projectleider CmK-AV
Juni 2015

Stuur vóór 10 oktober 2015 een foto of filmpje van het resultaat van de lessen naar  
cmk@stichtingglas.nl
Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt voor de tentoonstelling. Geef de werkjes 
dus pas mee aan de kinderen, als duidelijk is welke inzending geselecteerd is voor de 
tentoonstelling. Van iedere deelnemende school wordt minimaal één werk geselecteerd. 
Te laat om deel te nemen aan de tentoonstelling? Geen nood, u kunt de lessen ook later  
nog uitvoeren. Stuur dan toch een foto of filmpje in van het proces en de resultaten naar 
cmk@stichtingglas.nl. Wij plaatsen het in de galerij van www.cultuurkwaliteit.nl, want wat 
kinderen maken mag gezien worden!

| Voorwoord |
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Het lespakket bestaat uit vier onderdelen:
- Mijn huis - kleiwerkstuk voor de vensterbank boetseren - groep 1 en 2
- Mijn straat - met was en ecoline een huizenrij batikken - groep 3 en 4
- Mijn dorp - markant gebouw uit de omgeving nabouwen - groep 5 en 6
- Mijn regio - molens van Kinderdijk schilderen - groep 7 en 8

In Mijn wereld staat letterlijk de omgevingswereld van de leerlingen centraal. Zoals de wereld 
van de kinderen wanneer ze groter worden, steeds een beetje meegroeit, zo wordt ook de wereld 
waarnaar in dit lespakket wordt gekeken steeds groter. De lessen voldoen aan de kerndoelen voor 
kunstzinnige oriëntatie zodat de groepsleerkracht ze direct kan uitvoeren in de klas.

Voorafgaand aan de les kijken de leerlingen naar afbeeldingen van kunstwerken die een inspiratie 
zijn voor de les. De afbeeldingen kunt u vertonen via het digibord. U vindt ze op:  
www.cultuurkwaliteit.nl 

| Inleiding |
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www.kunstgebouw.nl/bronnen
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Mijn huis: naar buiten kijken

Korte lesinhoud 
De leerlingen boetseren een kleiwerkstuk voor de vensterbank.

Lesdoelen
De leerlingen kunnen afbeeldingen bekijken met de nadruk op het onderwerp.  
Ze kunnen een kleiplak maken en bewerken.

Benodigdheden
- Klei (per leerling een bolletje dat in de hand past), kleigereedschap en kleiplanken.
- Bijlage: Naar buiten kijken 

Afbeeldingen: 
1.  De duiven, Pablo Picasso, olieverf op doek (1957)
2. Het Wisselatelier, Henri Matisse, olieverf op doek (1903)
3. Zondagmorgen, Jozef Israëls, olieverf op doek (1880)
4. Naar buiten kijken door het raam 

 (zie www.cultuurkwaliteit.nl)

Voorbereiding
Leg bolletjes klei, planken en gereedschap klaar. 
Zet de afbeeldingen voor het digibord startklaar.

Les 1 | groep 1 en 2 

30-45 minuten
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Inleiding
Alle huizen hebben ramen. Als je naar buiten 
kijkt, zie je of de zon schijnt of dat het donker 
wordt. Je ziet de huizen aan de overkant of de 
tuin. Je ziet auto’s op straat of koeien in de wei.
Wat zie je thuis als je door het raam naar buiten 
kijkt? Zie je de straat of de rand van het balkon? 
Zie je planten of een vogel? Auto’s, bussen of 
een boot? U kunt de bijlage Naar buiten kijken 
hierbij als uitgangspunt gebruiken.

Laat vervolgens de afbeeldingen die bij deze les 
horen op het digibord zien. Welk van de af-
beeldingen lijkt op jouw raam thuis? Welke lijkt 
op een raam dat je wel eens gezien hebt, op 
vakantie of bij oma? Wat voor weer zie je buiten 
op de afbeeldingen?

Kern
De leerlingen krijgen elk een bolletje klei. Ze 
kneden de klei eerst goed met beide handen. 
Daardoor wordt de koude klei lekker warm in de 
handen en soepeler te bewerken. Ze leggen hun 
bolletje klei op de kleiplank en drukken het plat 
tot een plak van 1,5 cm dik. Met een (saté)stokje 
tekenen de leerlingen in de kleiplak wat ze uit hun 
raam (of van het balkon, in de tuin of op staat) 
kunnen zien. Oudere leerlingen kunnen reliëf ma-
ken in hun kleiplak. Om de tekening heen drukken 
ze de klei dieper in of halen wat klei weg.

De leerlingen zullen graag klei willen toevoegen 
aan hun werkstuk. Toevoegingen vastzetten 
is een te ingewikkelde boetseertechniek voor 
jonge leerlingen. Voorkom dit of zet die toevoe-
gingen zelf vast door opruwing, of met behulp 
van kleislib.
Als de leerlingen nog nooit met klei gewerkt 
hebben, willen ze het materiaal vooral eerst  
leren kennen (eraan plukken, het kneden en 
rollen tot slangen). Doe dit dan eerst.

Afsluiting
De werkstukken kunnen worden gebakken, 
geverfd of ingesmeerd met een beetje schoen-
smeer. Maak een tentoonstelling van de tegel-
tjes in de vensterbank.

De leerlingen maken een tekening van 
hun huis op A4 of A5-papier, die ze in 
een brief naar huis sturen. Als de teke-
ning klaar is, mag hij in een envelop. 
Dan plakken ze de postzegel op de 
brief. Ze versieren ook de achterkant 
van de envelop met kleurpotlood.  
Alle brieven gaan in een mand.  
Brengen de leerlingen de brieven zelf 
naar de brievenbus? Is de brief aan-
gekomen? Kwam hij door de brieven-
bus? Wanneer is de brief gekomen? 
Wie heeft hem gebracht? Was je 
thuis? Was er nog meer post?  
Wie heeft de brief opengemaakt?
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Mijn straat: een straat met batikgevels

Korte lesinhoud 
Op een wit katoenen lapje maken de leerlingen tekeningen van hun huis met oliepastel 
en ecoline. Alle lapjes naast elkaar vormen tenslotte een straat.

Lesdoelen
De leerlingen kunnen werken met een afstoottechniek met was en ecoline.  
Ze kunnen mengkleuren maken die ontstaan doordat de kleuren in elkaar overvloeien. 
De leerlingen kunnen werken met een eenvoudige batiktechniek.

Benodigdheden
- A4-papier, wit oliepastelkrijt, ecoline in de kleuren rood, blauw en geel en kwasten. 
- Voor elke leerling een stuk wit katoen van 20x25 cm (staand gebruiken). 
- Kranten om de tafel te beschermen. 
- Eventueel crêpe tape om de witte katoenen lapjes vast te plakken.
- Zet de afbeeldingen voor het digibord startklaar.

Afbeeldingen: 
5. Grosstadt, Paul Citroen, fotocollage (1919)
6. Detail van Het spijzen der hongerigen, meester van Alkmaar, olieverf op paneel 

 (1504)
7.  De Singelbrug bij de Paleisstaat, George Breitner, olieverf op doek (1893-1898)
8. Gevels Amsterdam
9. Gevels Gorinchem
10. Moderne gevels Groot Ammers
11. Tekening van gevels 

 (zie www.cultuurkwaliteit.nl)

Voorbereiding
Dek de tafels af met kranten. Zet de katoenen lapjes, het papier, de potloden,  
oliepastelkrijt, kwasten en ecoline klaar.

Les 2 | groep 3 en 4 

60 minuten
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Inleiding
Bekijk met de leerlingen afbeelding 5 tot en met 
11 van gevels van huizen op het digibord. Het 
zijn oude en moderne huizen. Kunnen de leer-
lingen zeggen welke oud en welke nieuw zijn? 
Kunnen de leerlingen in deze afbeeldingen de 
voorkanten van de huizen met de voordeuren 
vinden? Zo’n voorkant van een huis heet een ge-
vel. Zien ze een huis dat op hun eigen huis lijkt 
tussen deze afbeeldingen? Hoe ziet hun eigen 
huis aan de voorkant eruit?
De leerlingen tekenen de gevel van hun huis 
met potlood op wit papier. Deze schets dient als 
voorbeeld wanneer ze hun batikgevel tekenen.

Kern
De leerlingen leggen het witte katoenen lapje 
staand voor zich. Daarop tekenen ze de voor-
kant van hun eigen huis met een wit oliepastel-
krijt, zoals op hun schets. Ze moeten met dikke 
stevige lijnen tekenen. Dat is moeilijk. Daarom 
moeten ze het lapje met één hand vasthouden 
om verschuiven tegen te gaan (plak het lapje 
eventueel vast met crêpe tape op de tafel).  
Ook is het moeilijk om de witte tekening op het 
witte lapje goed te zien. Het kan helpen om heel 
licht voor te schetsen met zacht potlood. Kleine 
details worden weggelaten. De leerlingen teke-
nen alleen het huis. Omgevingselementen als 
bomen, wolken of de zon laten ze weg.

Dek de tafels af met kranten. Het schilderen met 
ecoline kan beginnen, wanneer alle krijtlijnen 
getekend zijn. Verdeel de leerlingen in groep-
jes en deel per groepje ecoline en kwasten uit. 
Doe voor hoe de ecoline voorzichtig over het 
lapje wordt geschilderd. Niet te nat, zodat het 
gaat druipen. Maar ook niet te droog, zodat je 
de kleuren niet ziet. De witte oliepastelkrijtlijnen 
houden de ecoline tegen. Zo blijft het huis zicht-
baar. Het lapje wordt helemaal beschilderd met 

ecoline, er mag geen witte katoen meer te zien 
zijn. Doordat de kleuren ineenvloeien ontstaan 
er nu spontaan mengkleuren.

Afsluiting
Leg de lapjes naast elkaar. Zijn de huizen goed 
te zien? In wat voor huizen wonen de kinderen 
in deze geschilderde straat? Hoe komt het dat 
je de witte huizen op het witte lapje nu goed 
kunt zien? Kunnen de leerlingen vertellen uit 
welke kleuren er nieuwe kleuren zijn ontstaan?

Zet alle lapjes aan elkaar vast op een 
lange dunne houten lat. Zo ontstaat 
een straat, waarin alle huizen van de 
leerlingen staan. Hoe heet de straat? 
In rijen onder elkaar krijg je een com-
pleet dorp.
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Mijn dorp: een bijzonder gebouw

Korte lesinhoud 
De leerlingen bouwen met kosteloos materiaal een markant gebouw uit hun gemeente na.

Lesdoelen
De leerlingen kunnen ruimtelijke vormen in een gebouw benoemen en herkennen.  
Ze kennen de architect als een kunstenaar die gebouwen ontwerpt.

Benodigdheden
- Veel ansichtkaarten, foto’s, of (digitale) afbeeldingen van verschillende bijzondere 

gebouwen in uw gemeente.
- Voor elke leerling drie of vier voorwerpen om een model van een gebouw te maken. 

Bijvoorbeeld een kokertje, een buisje, een doosje, doppen, kurken, kartonnen bekertje 
of een leeg melkpak. 

- Witte lijm, lijmkwasten, plakband. 
- Scharen en eventueel kartonmesjes.
- Voor het tweede deel van de les: teken- en schildermaterialen.

Afbeeldingen: 
12. Ruimtelijke vormen
13. Voorwerp en gebouw waarin ruimtelijke vormen te herkennen zijn
14. Gebouw waarin ruimtelijke vormen te herkennen zijn (Rabobank Gorinchem)
15. Gebouw waarin ruimtelijke vormen te herkennen zijn (Limonadefabriek Streefkerk)
16. Bouwtekening van een molen, waarin ruimtelijke vormen te herkennen zijn
  (zie www.cultuurkwaliteit.nl)

Voorbereiding
Zet alle materialen klaar. Zet de afbeeldingen voor het digibord startklaar. Laat de leer-
lingen zoveel mogelijk afbeeldingen van verschillende gebouwen in de eigen gemeente 
verzamelen (fotograferen en printen). Hang die aan de muur.

Les 3 | groep 5 en 6

90 minuten deel 1, 45 minuten deel 2 
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Inleiding
Maak samen met de leerlingen een lijstje van 
bijzondere gebouwen in uw gemeente, bij-
voorbeeld de huizen, de kerk, het stadhuis, de 
molen. Welke gebouwen vinden de leerlingen 
bijzonder?
Veel van die gebouwen zijn ontworpen door een 
kunstenaar, die architect wordt genoemd. De 
architect bedenkt de vormen die een gebouw 
aan de buitenkant heeft. De vormen zijn zó ont-
worpen, dat binnen in het gebouw de kamers, 
gangen, trappen, deuren en ramen op een 
handige plek zitten. Met de bouwtekening van 
de architect word het gebouw gebouwd.

Bekijk de verschillende soorten gebouwen van 
afbeelding 12 tot en met 16 en de afbeeldingen 
die de leerlingen hebben meegenomen. 
Bespreek de afbeeldingen van ruimtelijke vormen. 
Een bol, kegel en een cilinder zijn vormen met 
ronde, gebogen lijnen. De kubus, piramide en het 
blok zijn vormen met rechte lijnen. Bespreek met 
de leerlingen de afbeeldingen van gebouwen. Zie 
je daarin vormen met rechte lijnen? Zijn er ook 
vormen met gebogen lijnen? Kun je ook voorwer-
pen in de klas vinden met deze vormen en zijn  
de ruimtelijke vormen ook te ontdekken in de 
(bijzondere) gebouwen in uw gemeente?

Kern
Vertel de leerlingen dat ze vandaag elk een 
model maken van één van de gebouwen in hun 
dorp of stad. Deel de materialen uit, behalve de 
lijm en het plakband. Vraag de leerlingen om 
goed na te denken uit welke ruimtelijke vormen 
hun modelgebouw bestaat. Laat ze daarbij 
voorwerpen op verschillende manieren met 
elkaar combineren, net zolang tot ze de goede 
vorm voor hun gebouw hebben. Een lange plat-
te doos en een hoge cilinder vormen bijvoor-
beeld samen de basis voor een fabriek. 

De voorwerpen mogen worden bewerkt en ge-
sneden om het gewenste resultaat te krijgen.
Deel plakband en lijm uit wanneer de leerlingen 
weten welk gebouw ze willen maken. De afbeel-
dingen en het gemaakte lijstje met bijzondere 
gebouwen bieden hen houvast. Is eenmaal een 
gebouw gevonden, dan worden de onderdelen 
zorgvuldig en stevig aan elkaar vastgeplakt. De 
lijm moet nu eerst goed drogen.

In het tweede deel van de les worden de 
gebouwen afgewerkt, beplakt of beschilderd. 
Daarbij wordt goed gekeken naar de afbeelding 
van het gebouw van hun keuze. De leerlingen 
kunnen in de tussenliggende tijd hun gebouw in 
werkelijkheid nog eens goed bekijken.

Variant: de leerlingen maken van hun gebou-
wen een maquette. In maquettes hebben de 
gebouwen één kleur, meestal grijs of wit. Laat 
de leerlingen hun gebouw allemaal in dezelfde 
kleur schilderen. Orden de gebouwen in een 
maquette en laat er eventueel straten bij teke-
nen op een onderplaat.

Afsluiting
Bekijk de werkstukken met de leerlingen. Vraag 
hen om verschillende vormen te benoemen die 
ze voor hun gebouw hebben gebruikt. Welk 
gebouw hebben ze gemaakt en lijkt het op de 
werkelijkheid? De leerlingen hebben nu zelf 
gewerkt als een architect; hoe was dat?

Laat een architect in de klas komen 
vertellen over zijn werk en ontwerpen.
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Mijn regio: de molens van Kinderdijk

Korte lesinhoud 
De leerlingen schilderen met vingerverf een landschap met molens.

Lesdoel
De leerlingen kunnen in een directe expressievorm een landschap schilderen.

Benodigdheden
- Stevig tekenpapier, of schildersdoek op A3 (eventueel A2) formaat.
- Diverse kleuren vingerverf.
- Eetlepels, kwasten, afveegdoekjes of papieren handdoekjes.

Afbeeldingen: 
17. Molens Kinderdijk (wolkenlucht)
18. Molens Kinderdijk (winter)
19. Molens Kinderdijk (weerspiegeling)
20. Molens Kinderdijk (kroos)
21. Molens Kinderdijk (mist)
22. Molens bij Kinderdijk 1, Marie-José Robben, olieverf op doek (2005)
23. Molens bij Kinderdijk 2, Marie-José Robben, olieverf op doek (2005)
24. Molens bij Kinderdijk 3, Marie-José Robben, olieverf op doek (2005)
25. Molens bij Kinderdijk 4, Marie-José Robben, olieverf op doek (2005)
  (zie www.cultuurkwaliteit.nl)

Voorbereiding
Zet alle materialen klaar. 
Zet de afbeeldingen voor het digibord startklaar.  

Les 4 | groep 7 en 8 

60-75 minuten
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Inleiding
Bekijk en bespreek met de leerlingen de foto’s 
van molens in Kinderdijk. Wat kan je vertellen 
over het kleur- en lichtgebruik? Welk standpunt 
heeft de fotograaf ingenomen (waar stond de 
fotograaf) en wat wil hij/zij daarmee vertellen?  
(Accent op de lucht/het weer, op de weerspie-
geling in het water, op de kleur van het water, 
op de molengang etc.)

Bekijk en bespreek met de leerlingen de afbeel-
dingen 22 tot en met 25 van schilderijen van 
beeldend kunstenaar Marie-José Robben en ver-
gelijk ze met de foto’s. Wat valt je direct op? (De 
dikke klodders verf.) Wat zou Marie-José willen 
vertellen over de molens in Kinderdijk? (Molens 
zijn onderdeel van het totale landschap.)

Demonsteer hoe je met vingerverf kan werken. 
Leg verschillende kleuren vingerverf naast 
elkaar op een groot vel en meng ze door el-
kaar. Laat zien dat teveel zwart alle kleuren 
laat verdwijnen. Dat rood en blauw door elkaar 
meestal bruin oplevert. Dat kleuren onduidelij-
ker worden naarmate je langer door schildert. 
Dat wit kleuren pastelachtig maakt. Bedenk dat 
de meeste leerlingen sinds hun kleutertijd niet 
meer met vingerverf hebben gewerkt. Leg dus 
uit dat je niet met vieze vingers in de verfpot 
moet zitten, maar de lepels gebruikt om nieuwe 
verf te pakken.

Kern
De leerlingen gaan een landschap maken met 
molen(s). Geef ze daarbij de volgende tips en 
aanwijzingen:
- Bepaal van tevoren wat je in het landschap 

wilt laten zien (standpunt) en welke kleuren 
je wilt gebruiken (bijvoorbeeld welk weer of 
moment van de dag is).

- Leg de kleuren de je wilt gebruiken op de 
goede plek naast het papier/het doek.

- Meng de verf niet helemaal door elkaar.
- Pas op met zwart.
- Gebruik de kwast alleen om accenten aan te 

brengen.
- Gebruik geen water.
- Werk niet te veel door.
- Schilder geen kleine details.

Afsluiting
Hang de schilderijen op als ze droog zijn en 
bespreek ze met de leerlingen.
- Wat kun je wel en niet met vingerverf?  

Vingerverf is een pasta-achtige verf die niet 
snel droogt. Klodders zullen, anders dan in de 
schilderijen van Marie-José Robben, niet zo 
goed een reliëf vormen.

- Omdat de schilderijen zonder details zijn  
gemaakt moeten ze het vooral hebben van 
hun kleurgebruik en accenten. Bij welke  
schilderijen is dat het beste gelukt?

Koop (bijvoorbeeld bij de Action) voor 
elke leerling een schildersdoek op A3 
of A2-formaat. Dit geeft extra cachet 
aan het eindresultaat en nodigt uit 
om het schilderij te bewaren en op te 
hangen.
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| Bijlage: Naar buiten kijken |
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Uitgave
Kunstgebouw | Broekmolenweg 20 | 2289 BE Rijswijk 
(015) 215 45 15 | www.kunstgebouw.nl | primaironderwijs@kunstgebouw.nl

Samenstelling
Kunstgebouw, met dank aan Marie-José Robben, beeldend kunstenaar

© Kunstgebouw juni 2015 (herziene versie)
Dit lespakket is voor de stichting Glas (penvoerder Cultuureducatie met kwaliteit in de regio  
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) ontwikkeld door Kunstgebouw, expert in Zuid-Holland voor kunst 
en cultuur. Niets uit dit lespakket mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie of andere wijze zonder voorafgaande toestemming van Kunstgebouw.

| Colofon |
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