
 
 

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 8, 

 ‘VerderKijken DoorDenken’ is een lespakket voor groep 1 t/m 8 waarin fotoplaten van lokale, 

nationale en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen.  

Binnenkort gaat de groep van je kind hiermee aan de slag. Het doel van dit project: Leerlingen 

komen in aanraking met diverse kunststromingen en -disciplines in het kader van 

cultuuronderwijs en leren met een open blik naar hun omgeving te kijken.  

In dit project wordt er steeds gewerkt met Thinking Routines. Dit is een bepaalde manier om te 

kijken en daarover in gesprek te gaan. Een Thinking Routine kun je op alles toepassen, van 

nieuwsbericht tot kunstwerk of een foto. Een makkelijk toepasbare Thinking Routine is Step 

Inside. 

 

Wat kun je samen doen?  

Ga op zoek naar één van onderstaande lokale kunstwerken of zoek een kunstwerk of foto op. 

Doorloop de volgende stappen van Thinking Routine Step Inside.  

See  

Kijk eens een minuut in stilte naar het kunstwerk. Wat zie je? Vertel dit tegen elkaar en probeer 

echt onderdelen te benoemen die je ook zou kunnen aanwijzen in het kunstwerk.  

Step Inside  

Doe alsof je een persoon of een voorwerp uit het 

kunstwerk bent. Wat zou er belangrijk kunnen zijn? 

Wat ben je aan het doen?  

Step Inside – Interview 

Probeer antwoord te geven op de volgende vragen:  

- Hoe lang ben je hier al?  

- Waarom ben je hier?  

- Wat kun je zien vanuit jouw plek?  

- Wat kun je ruiken vanuit jouw plek?  

 

Kunstwerken in Meierijstad 

Er wordt ook gewerkt met lokale kunstwerken zoals: De ontmoeting van Kees Verkade (Veghel),  

Monument voor de eerste kus van Karin Colen (Schijndel) en Aesopusbrug van Floris Alkemade  

(Sint-Oedenrode). 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad  


