
 
 

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

Thema: Bouwen en Kunst 
(2021-03) 

Groep 3-4 

• Architectuurlessen.nl  

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

• 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.  

• Onderzoek met welke materialen/instrumenten je een deurbel muziekje kunt componeren 

• Beeldend werken met kunstenaar: wat voor soort gebouwen zijn er? Werken met klei, textiel, 
gips, papier, verschillende materialen.  

• Maak een ontwerp wedstrijd voor je school, bijv. een speelhut, je schoolplein, je eigen 
lievelingsplekje etc.  

• Leg de vraag voor aan een (lokale) kunstenaar om samen invulling te geven aan dit onderwerp. 
Cultuurkade kan je helpen contacten te leggen met een kunstenaar vanuit verschillende 
kunstdisciplines.  

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

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

 
Filmsuggesties van Filmhub Zuid: 
Krachtig bouwwerk 

Hoe kan dat? (stroom, magneten) Hoe kan dat? (bouwen/bruggen) 

• Stopmotion workshop 
Met deze animatietechniek zou je deze vraagstukken in een leuke vorm aan je leerling kunnen 

uitleggen. Stopmotion als middel om te laten zien hoe bijv. stroomstromen bewegen, hoe 

bruggen worden gebouwd.  

Kan door vele verschillende organisaties en freelance filmdocenten kunnen worden gegeven in 

de klas. Ook zouden docenten die hier zelf mee aan de slag willen uitleg/begeleiding kunnen 

krijgen vanuit de Film Hub Zuid. Ook mogelijk voor groep 5/6 en 7/8.  

 

 
 
 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.architectuurlessen.nl/lesaanbod/primair-onderwijs/
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_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

