
 

 
IPC thema ‘Wat trek je aan?’ (kleuters) 
(2018-12) 
In dit thema staat de kledingwinkel centraal. Zorg voor een ruime plek in het lokaal.  
Bekijk de themaplaats kritisch. Wat kan er worden gespeeld? Welke voorwerpen ondersteunen het 
spel van ‘een kledingwinkel’?  
 
Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs:  

• AANRADER! VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met kleuters. Als 
introductie van elke week. In het digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten 
die te gebruiken zijn bij het thema Wat trek je aan. Allen geselecteerd voor kleuters: Matisse 
(patronen) , Inez&Vinoodh (mode), Moschino (hoed van knuffels),  McQueen (beauty and the 
beast), Yamamoto (herenkleding), Haruco-vert (telefoonhoed),  Linda Molenaar (het 
spinnende schaap). Of gebruik een ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene 
kaarten van VKDD. Tip, klik ze allemaal even open ☺  
De algemene handleiding van VerderKijken DoorDenken vind je hier. 

• Vanuit het kunstwerk van Matisse zou je verder kunnen gaan met patronen maken, danwel 
stempelen (herhaling om tot een dessin te komen) of maken met voorwerpen. Een reeks 
herhalingen maken. Voorbeelden laten zien (bijv. inpakpapier) Dit is een lesbrief uit Mode 
aan een draadje voor groep 7-8 welliswaar, maar voor het lesidee. 

• Prentenboeken met patronen, zoals Vergeetmijnietje van Milja Praagman (geïnspireerd op 
Matisse) (evt. bij vau@nobb.nl nog andere suggesties op te vragen). 

• Maak je eigen etalage  
• Langs gaan bij een kleermaker/coupeuse, schoenmaker etc.  
• Ontwerp je eigen sieraad  
• Ontwerp je eigen kleding met bijv. aluminium folie. Denk hierbij ook aan de workshop ‘van 
Pinterest naar werkvloer’ van Artisjok & Olijfje. Om van een eindbeeld juist in het proces te 
zakken, materiaal écht te verkennen.  
• (Oude) Kleding versieren 
• Kleding inzamelen, recycling van kleding, iets nieuws van maken, nieuwe functies bedenken 
• Modeshow organiseren, lopen, presentatie 
• Kennismaken met feestmuziek uit verschillende landen -> leren luisteren naar muziek + 
reflectie  
• Feest, religieuze feesten. Weet wat je viert  aan welke kleding herken je bepaalde feesten? 
• Carnaval, Papgat Sint-Oedenrode heeft een onderbouwworkshop (dans) 
• Workshop ‘fashion’ door Lonneke de Wit (Phoenix Cultuur), afgeleid van ‘Mode aan een 
draadje gr. 7-8’ met een vertaling naar kleuters.  
• Ontwerp je eigen kledinglabel  
• https://nl.pinterest.com/carryvantricht/ipc-wat-trek-jij-aan/  
• Reflecteren: wat als we allemaal dezelfde kleding aan zouden hebben? 
  

En verder kan iedere kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken, weet dat! Mocht je dat 
willen dan kunnen we helpen met het zoeken naar een geschikte persoon. 
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