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IPC thema’s ‘Gebouwen’                                                             

Er zijn overal gebouwen om ons heen, waarvan we de meeste nauwelijks opmerken. Waar zijn ze van 

gemaakt? Wat is hun doel? Wat valt je op aan hun vormen? Wat kan er gedaan worden om ze 

sterker te maken? Door middel van deze unit word je een bouwer en een architect en ontdek je de 

geheimen van bruggen en wolkenkrabbers. 

Gebouwen: 

• Erfgoedproject Heilige Huisjes. Is voor de bovenbouw maar wij denken dat de rondleiders in 
overleg met de leerkrachten, de rondleiding op maat voor groep 3-4 kunnen aanpassen. Het 
project gaat ook over de functionaliteit van gebouwen als kerken, moskeeën etc.  

• Erfgoed project Tonnie en Kee in Keutelree. Gaat over wonen in een wolkenkrabber in New 
York versus wonen in Brabant. 

• Fotografie opdracht waarin kinderen kijken naar foto’s van toen met daarop markante 
gebouwen uit de omgeving en foto’s maken van de situatie nu en de verschillen opmerken 
en benoemen.  

• Bij de doelen voor beeldende vorming zou je een kunstvakdocent een opdracht kunnen 
geven over werken met verschillende constructiematerialen etc. Bijvoorbeeld een les van 
beeldend kunstenaar Genoveef Lukassen, zij heeft diverse lessen ontwikkeld waarin kinderen 
met bamboestokken constructies maken. Contact via Cultuurkade. 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 
en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 
Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 
kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 
hoeft te weten. Bij dit thema passen o.a.: 
Navel in de Oermaas - Veghel 
Glazen Boerderij Schijndel - Schijndel 
Aesopusbrug - Sint Oedenrode 
Op 20 februari 2019 is er een leerkrachtentraining over het werken met Verderkijken 
Doordenken. 

• De ontdekfabriek in Eindhoven of bezoek hun eigen website. 

• Leerdoelen muziek: vraag een vakdocent en hij/zij kan deze leerdoelen uitwerkenLeerdoelen 
bewegingsonderwijs: acrogym lessen (balans, vertrouwen op elkaar, samenwerken) door 
bijv. Flik-Flak uit Den Bosch. 
 
 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/87/expeditie-heilige-huisjes
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/29/tonnie-en-kee-in-keutelree
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVeghel1.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSchijndel2.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSt%20Oedenrode1.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/618/verderkijken-doordenken-lkr-training
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/140/kennismaken-met-de-ontdekfabriek
https://www.deontdekfabriek.nl/juf-en-meester/

