
 
 

Thema: Bouwen en Kunst 
(2021-03) 

 
Groep 1-2 

• Architectuurlessen.nl  

• Op de toren zit een haan (gratis) Lespakket waarbij de leerlingen samen met de torenhaan hun 
buurt verkennen en leren ze goed kijken naar de omgeving waar ze anders aan voorbij lopen. Het 
leren lezen en herkennen van de eigen omgeving draagt bij aan het ontwikkelen van cultureel 
bewustzijn.  

• 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.:  

o Glazen Boerderij Schijndel - Schijndel  
o Aesopusbrug - Sint Oedenrode  
o Navel in de Oermaas - Veghel   

• De ontdekfabriek in Eindhoven of bezoek hun eigen website.  

• Workshops van SNENS: BuitensteBinnen, Kunst maken op en met het schoolplein, zij werken op 

maat en passen zich aan het thema aan.  

• Boek: De Gele Ballon van Charlotte Dematon: huisjes op de hele wereld. 

• Leerdoelen muziek: vraag een vakdocent en hij/zij kan deze eerdoelen uitwerken 

• Leerdoelen bewegingsonderwijs: acrogym lessen (balans, vertrouwen op elkaar, samenwerken) 
door bijv. Flik-Flak uit Den Bosch.   

 
Filmsuggesties van Filmhub Zuid: 
Groep 1 & 2: Bob de Bouwer bouwt 

• De Bob de Bouwer serie natuurlijk: https://www.youtube.com/c/BobdeBouwerOfficieel  
https://www.zappelin.nl/bob-de-bouwer 

• Korte film: Het Lange Huis (5 min.)  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=3kQmvIWbdTM 

• Buurman en Buurman bouwen een huis (54 min.) 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dF7vvnrSt8c  

Nog niet online te vinden, wel in filmtheater/bioscoop te zien. Mocht hier interesse voor zijn kan 

FilmHub Zuid achter de vertoningsmogelijkheden en rechten voor in de klas aan.  

Kleur- en bouwplaat beschikbaar via Natlab. 

Ook afleveringen online beschikbaar: 

Badkamer https://www.youtube.com/watch?v=5dGwoNzghPg 

Bakstenen maken https://www.youtube.com/watch?v=60bzBkH3bs8 

https://www.architectuurlessen.nl/lesaanbod/primair-onderwijs/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/115/op-de-toren-zit-een-haan
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSchijndel2.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idSt%20Oedenrode1.pdf
http://www.klunky.nl/uploads/content/file/lokaal_idVeghel1.pdf
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/140/kennismaken-met-de-ontdekfabriek
https://www.deontdekfabriek.nl/juf-en-meester/
https://www.youtube.com/watch?v=6_wUeQAsV6Q
https://books.google.nl/books/about/De_gele_ballon.html?id=ayjwKgVRwnEC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/c/BobdeBouwerOfficieel
https://www.zappelin.nl/bob-de-bouwer
https://www.youtube.com/watch?v=3kQmvIWbdTM
https://www.youtube.com/watch?v=dF7vvnrSt8c
https://www.youtube.com/watch?v=5dGwoNzghPg
https://www.youtube.com/watch?v=60bzBkH3bs8

