
 

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 leerkracht, 
 
Je gaat werken met het lespakket “VerderKijken DoorDenken”. Dit lespakket is ontwikkeld voor  
groep 1 t/m 8. Platen van lokale, nationale en internationale kunstwerken zijn opgenomen met 
bijbehorende reflectievragen. Je krijgt met dit pakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen 
naar kunst te kijken en te reflecteren. Op hetgeen ze zien én op zichzelf. Zonder dat je als leerkracht 
iets over het kunstwerk hoeft te weten. 
 
Zo kun je VerderKijken Doordenken gebruiken: 

• Als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke reflectie. 
Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Door met elkaar te praten zul je merken dat kinderen 
specifieke stukjes over zichzelf blootgeven wanneer ze vertellen wat zij zien in een kunstwerk. 

• Om kunst te koppelen aan een thema. Je kunt kiezen uit 100 kunstkaarten, je vindt altijd wel iets 

passends bij jullie thema van dit moment.  

• Bij een zelfgekozen kunstwerk: in de openbare ruimte (onderweg naar de gymzaal, in de buurt van 

je school) van internet, uit een museum. Ga er naar samen toe of laat een foto op het digibord 

zien. Je kiest een Algemene Thinking Routine die jij passend vindt bij dat kunstwerk. 

• Bij het bekijken van kunstwerken die de kinderen zelf gemaakt hebben. 

Je kiest een Algemene Thinking Routine die jij passend vindt.  

• In alle groepen: maak gerust je collega’s enthousiast om hier ook mee aan de slag te gaan. 

Online toegang 
Alle kaarten zijn digitaal beschikbaar om te vertonen op het digibord.  
Je bekijkt het digitale materiaal via deze link: www.cultuurkade.nl/verderkijkendoordenken.  

Fysiek pakket 
Er zijn ook fysieke pakketten beschikbaar, als je daar liever gebruik van maakt. Het pakket bestaat uit: 

• Leerkrachtenhandleiding. 

• Een selectie van negen kunstkaarten (drie per doelgroep). 

• Negen kunstkaarten met kunstwerken uit Meierijstad. 

• Drie lege kaarten met algemene thinking routines: te gebruiken bij een zelfgekozen kunstwerk.  

 

Inspiratietraining en verdiepingscursus 

Alle leerkrachten die gaan werken met VerderKijken DoorDenken kunnen zich inschrijven voor  

een leerkrachtentraining die verzorgd wordt door een museumdocent van het Design Museum  

‘s-Hertogenbosch. Meld je vooral bij ons als je interesse is gewekt of als je vragen hebt.  

 

Wij wensen je veel plezier met VerderKijken DoorDenken! 

 

Met vriendelijke groeten, 
Het team van Cultuurkade Meierijstad  

 

http://www.cultuurkade.nl/verderkijkendoordenken
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/618/verderkijken-doordenken-lkr-training

