
 
 

 
 
IPC thema ‘Zo zien zij de wereld’ (gr. 7-8) 
(2018-12) 
Mensen maken van impressies van de wereld sinds prehistorische tijden toen we dieren schilderden 
op de muren van grotten. Door de geschiedenis heen hebben verschillende culturen op verschillende 
plaatsen en momenten nieuwe manieren ontwikkeld om zich te uiten. Nu is het jouw beurt! Je gaat 
jouw indruk van de wereld weergeven door middel van kunst, muziek, dans en nog veel meer.  
 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs:  
• Reflectiekaarten Cultuurkade heeft diverse sets te leen.  
• "VerderKijken  DoorDenken"  https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-

doordenken  
Hierbij  zijn  88  kunstkaarten  ontwikkeld  met  simpele  vragen waardoor  kinderen  anders  
leren  kijken  naar  kunst.  Heel  bruikbaar,  weinig voorbereiding  gevraagd en voorzien  van  
9  kunstwerken  uit  Meierijstad.  In  schooljaar  2016-2017  hebben de  leerlingen  uit  groep  
3-4  uit  Veghel  dit  in  het  kunstmenu  gehad.  Er  zijn  voor elke  doelgroep  andere  
kunstwerken  geselecteerd.  Gratis  beschikbaar  via  Cultuurkade, mogelijk zelfs al op school 
aanwezig.  Ook  te  gebruiken  bij  zelfgekozen kunstwerken  of  kunstwerken  in  de  
omgeving  van  de  school. Evt. via designmuseum een kunstdocent uitnodigen. 

• Mediakunstenaars, te vinden bij o.a. het MU in Eindhoven op Strijps S. Zij hebben ook een 
afdeling educatie: http://mu.nl/nl/play-and-learn/schools   

• Help kinderen reflecteren op hun eigen leren: dit kun je ook doortrekken naar de 
kunst/cultuurvakken met bijv. de hierboven genoemde reflectiekaarten of met het cultureel 
zelfportret.  
• Je kunt zélf actief deelnemen aan lessen en je uitdrukken maar je kunt ook kijken naar 
kunst = receptieve kunstbeoefening. Bekijk het aanbod van Depotc.nl   
• Bezoek een museum in je buurt, denk daarbij aan: de Pont in Tilburg, 
Het Noordbrabants Museum, het van Abbemuseum in Eindhoven, het Design Museum in Den 
Bosch etc.  
• Bekijk de volgende websites als het gaat over Vincent van Gogh:  

http://www.denieuwevincent.nl   
http://www.vincentstekenlokaal.nl/basisonderwijs  
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek-met-een-school-of-
groep/onderwijs/basisonderwijs/lesmateriaal   
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/vriendschappen-in-voor-en-tegenspoed  
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=Van%20GOgh   
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Van%20G
ogh   
http://www.explorevincent.com/nlapp/explore-vincent-app  

• Bewegingsonderwijs: denk ook aan de schoolvoorstellingen + bijbehorende workshops van 
dansgezelschap de Stilte uit Breda. Heel toegankelijk en dicht op de huid, mooi!   
• Componeren in de klas met muzikanten van de Philharmonie Zuidnederland.  
• Erik van Os  https://www.erikvanosenellevanlieshout.nl/  
• Dramalessen van Lilian van Overbeek, Rick Hooijberg. Contactgegevens en reviews zijn op te 
vragen bij Cultuurkade  
• Google op ‘de Stijl’, in 2017 was het het Mondriaan/ de Stijl jaar. Toen is er ook veel 
lesmateriaal ontwikkeld.   
 
 
 

 

https://www.decultuurloper.nl/nieuws/id-8801/nieuwe-reflectiekaarten-voor-intermediairs-van-de-cultuur-loper/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://mu.nl/nl/play-and-learn/schools
https://www.decultuurloper.nl/verdieping/het-cultureel-zelfportret-/
https://www.decultuurloper.nl/verdieping/het-cultureel-zelfportret-/
https://www.depotc.nl/project/moooi
http://www.denieuwevincent.nl/
http://www.vincentstekenlokaal.nl/basisonderwijs
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek-met-een-school-of-groep/onderwijs/basisonderwijs/lesmateriaal
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek-met-een-school-of-groep/onderwijs/basisonderwijs/lesmateriaal
http://www.vangoghmuseum.nl/nl/vriendschappen-in-voor-en-tegenspoed
http://www.schooltv.nl/zoekresultaten/?q=Van%20GOgh
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Van%20Gogh
http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Van%20Gogh
http://www.explorevincent.com/nlapp/explore-vincent-app
https://www.destilte.nl/nl/?gclid=Cj0KCQjwz93cBRCrARIsAEFbWsgtPyDE7_IXH8fPMqNFlup3dq7ZjcBZAQfp30Rwhk_5-Ib-lcqU9sUaAkzfEALw_wcB
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/nieuws/68/educatie_in_2018/
https://www.erikvanosenellevanlieshout.nl/


 
 

 
• Rijksmuseum bezoek mét busvervoer 
(impressionisme etc): https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/primair-
onderwijs  

  
• Filmpje  over  het  reflecterend vermogen   
• Kunstlocatie  Würth  op  de  Brand  in  Den  Bosch.  Gratis  workshop  en rondleiding.   
• Een  kijkje  nemen  in  het  atelier  van  een  lokale  kunstenaar.    
• Aansluiting  zoeken  bij  lokale  atelierroutes.   
• Een  artist  in  recidence  organiseren  op  school.  Een  kunstenaar  krijgt  voor  een   

aantal  weken  een  lokaal  tot  zijn  beschikking  als  atelier.  

https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/primair-onderwijs
https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/primair-onderwijs
https://www.decultuurloper.nl/verdieping/id-5038/competenties-cultuureducatie/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/132/kennismaken-met-kunstwerken-uit-de-verzameling-wrth

