
 
 

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 3-4 

 

Binnenkort gaat je zoon of dochter een uitvinding maken. Je kind wordt uitgedaagd door de 

Uitvinder Professor I. Dee om hem te helpen met het maken van een Voedingding.  

De opdracht is onderdeel van het project Kunstructeur, dat zoals de naam al doet vermoeden, Kunst 

en Techniek combineert. Kunst en Techniek met jonge kinderen is helemaal niet zo moeilijk als het 

misschien lijkt. Het past eigenlijk heel goed bij kinderen. Ze houden namelijk van spelen, 

onderzoeken, ontdekken, nieuwe dingen leren en uitvinden. En dat is precies wat de kinderen gaan 

doen; problemen oplossen door een vindingrijk ontwerp te maken. Iets dat op het kinderlijf is 

geschreven. 

Voor de start van dit project bezoeken de kinderen samen met hun klas het Skoso Ontdeklab voor 

een workshop. Daar kijken ze eerst naar een aantal inspirerende kunstwerken en gaan vervolgens 

onder leiding van een gastdocent zelf aan de slag en krijgen ze de keuze uit een aantal opdrachten. 

Ze gaan oplossingen bedenken, experimenteren met allerlei materialen en presenteren.  

Samen  er over praten 
Natuurlijk is het fijn om met je kind te praten over opdrachten op school. Maar herken je dat? Je 
vraagt nieuwsgierig: Hoe was het? En dan krijg je ‘leuk of stom’ als antwoord en weet je nog niks.  
We willen je daar graag een beetje bij helpen en hebben daarom een paar vragen om je kind aan het 
kletsen te krijgen op een rijtje gezet. 

1. Wat vond je het meest bijzondere kunstwerk? 
2. Met welke opdracht van I. Dee ga jij aan de slag? 
3. Heb je al ideeën wat je daar voor wil gaan maken? Vertel eens. 

Vaak komt er dan vanzelf meer, omdat zo het begin van het gesprek al is gemaakt.  
Het is niet de bedoeling dat je je kind gaat helpen. Hun eigen fantasie is huizenhoog en alle 
oplossingen die ze zelf bedenken zijn goed.  
 
Waarom een kunst en techniek project tijdens schooltijd? 
Met een project zoals dit leren kinderen een onderzoekende en experimenterende houding aan te 
nemen. Ze leren oplossingen te bedenken en creatief te denken. Dat zijn allemaal vaardigheden waar 
ze in onze snel veranderende maatschappij veel profijt van zullen hebben.  
Wil je meer weten over Kunstructeur en de opdracht, klik dan door naar de website van 

Cultuurkade voor meer informatie en een filmpje. Of type deze link over: 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/624/voedingding-kunstructeur-2022-workshop-voor-leerlingen 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad,  

 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/624/voedingding-kunstructeur-2022-workshop-voor-leerlingen

