
 
 

Deze en andere thema-koppelingen met cultuureducatie zijn terug te vinden op onze website. 

 

Thema: Een eigen plek   
(2020-11) 

Bouwen maar! (groep 3/4 -  groep 1-2 sluit zoveel mogelijk aan) 

Mensen zijn bouwers. Maar iedereen woont verschillend. Waarom eigenlijk? En wat komt er allemaal 

kijken bij het bouwen van een huis? 

• 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.   

• Erfgoedproject Tonnie en Kee in Keutelree voor groep 3-4. Gaat over wonen in een 

wolkenkrabber in New York versus wonen in Brabant. Een broer en zus wonen ver van elkaar 

vandaan en gaan elkaar weer ontmoeten. 

• Erfgoedproject Op de toren zit een haan voor gr. 1-2. Over het herkennen van bijzondere 

objecten of (landschaps)elementen in de eigen omgeving van de school. (Een groot huis, een 

ronde toren, een lange rij bomen). 

• 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. De bibliotheek heeft hier ervaring mee. 

Of zelf met een fotocamera op pad om verschillende huizen te fotograferen en 

overeenkomsten/verschillen te zoeken. 

• Een reis door de tijd, een route langs gebouwen in je eigen dorp. Door de bibliotheek 

gemaakt (kinderboekenweek 2020). O.a. kerk, supermarkt, ouderenwoning. Evt. kun je de 

opdrachten zelf aanpassen naar jullie thema of gebruiken voor een wandeling in de 

omgeving van de school om te zoeken naar verschillende woningen. 

• Bouwen met de Ontdekfabriek  

• Architectuurlessen vanaf groep 3. Neem eens een kijkje op de website voor het aanbod bijv. 

Bouwers van ruimte (stapelen 2.0) of Meesters in materialen of de pagina met lesmateriaal. 

• 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, Zaanse huisjes In wat voor huis woon jij? Met wie woon jij? Welke plek in jouw 

huis is het fijnst? Wat maakt thuis, thuis? Wat zul je altijd meenemen (als je op vakantie gaat 

/ verhuizen) of bewaren? Echo van de veluwe, Feestaardvarken.  

• Beeldend werken met kunstenaar: wat voor soort gebouwen zijn er? Werken met klei, 

textiel, gips, papier, experimenteren met verschillende materialen. Bijvoorbeeld met 

kunstenaar/docent Inge Bollen uit Sint-Oedenrode. Of bouwen met bamboo (constructies 

maken met bamboo en elastiek), bijv. met kunstenaar Genoveef Lucassen (contact via 

Cultuurkade). 

• Prentenboek De Gele Ballon van Charlotte Dematon; huisjes op de hele wereld  

Of vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema  

Via vau@nobb.nl (Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Muziekdocent (CHV academy?) om de leerdoelen voor muziek te behalen passend bij het 

thema   
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