
 
 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan 

het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor 

elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Beste ouder, verzorger van leerlingen groep 1 t/m 4 

Je kind gaat binnenkort kennismaken met het project Kort & Klein op school. Dit is een leskist die 

de leerkracht tijdens de les in gaat zetten. Het lesmateriaal is zo opgebouwd dat elk les start met 

het bekijken van een korte animatiefilm. Daarna volgt reflectie op het waarnemen, gevolgd door 

doe-opdrachten om de animatie op verschillende manieren te verwerken. Denk  aan bewegings-, 

spel-, muziek-, taal- en knutselopdrachten. Voor elke les zijn speelobjecten, lesmaterialen of een 

prentenboek toegevoegd.  

In animaties wordt het onmogelijke mogelijk. Kleuters leven in een magische wereld en kunnen 

zich daardoor gemakkelijk verplaatsen in de karakters die soms onmogelijke dingen doen in een 

soms rare wereld. Ze zullen verwonderd raken bij het bekijken van de animaties. Deze 

verwondering kunnen ze met behulp van de creatieve- en reflectieopdrachten uiten en 

verwoorden. Ook zullen de kinderen tijdens de activiteiten gericht zijn op de zintuigen zien en 

horen, maar ook proeven en voelen worden aangesproken.  

Samen er over praten 

Wil je samen met je kind praten over dit project?  

- Waar ging het verhaaltje over?  

- Wie was er een belangrijk persoon in het verhaal? Wat vond je van deze persoon? 

Dapper? Verlegen?  

- Wat vond je het mooiste wat er tijdens het filmpje is gebeurd?  

- Wil je laten zien hoe dat eruit zag? Zou je dat kunnen tekenen?  

 

De leerlingen gaan ook aan de slag met emoties n.a.v. een animatiefilmpje. Daar zou je nog 

de volgende vragen over kunnen stellen: 

- Hoe kun je zien dat iemand blij is? Hoe staat dan de mond? Kun je dat eens tekenen?  

- Hoe kun je zien dat iemand boos is? Hoe staat dan de mond? En de wenkbrauwen? Kun je 

dat eens tekenen?  

- Weet je nog een ander gevoel? En hoe ziet dat er uit?  

 

Waarom een kunstproject tijdens schooltijd? 

Kinderen groeien op in een wereld vol beelden. Naast gesproken en geschreven taal, is het 

inmiddels dé manier waarop ze met elkaar communiceren. Door middel van deze animaties 

werken de kinderen spelenderwijs aan de beeldvaardigheid. Ze leren beter te kijken naar film en 

het beter te begrijpen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad  

 


