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Thema: Bouwen en Kunst 
(2021-03) 
 
Groep 7-8 

• Architectuurlessen.nl  

• Erfgoedproject Heilige Huisjes.  Het project gaat ook over de functionaliteit van gebouwen als 
kerken, moskeeën etc.   

• 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.:  

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

• De ontdekfabriek in Eindhoven of bezoek hun eigen website.  

• Bouwplaats bezoeken  

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

• Maak een route langs kunstwerken in je eigen omgeving voor het VVV in je eigen omgeving  

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

• Ontstaan van dorpen en steden: gebruik Middeleeuwse stad - leskist  

• Leg contact met je heemkundevereniging, zij weten alles over je omgeving van vroeger in verhaal 
en beeld.  

• 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.  

• Onderzoek met welke materialen/instrumenten je een deurbel muziekje kunt componeren en 
onderzoek de geluiden van een huis of gebouw. Denk hierbij ook aan de stadscomponist voor 
een gastles.  
 

Filmsuggesties van Filmhub Zuid: 
Het huis van de toekomst  

Krachten  5,6,7,8 (N) 

Magnetisme 5,6,7,8 (N) 

 

• Over veel nieuwe manieren van wonen worden series gemaakt, deze zijn echter niet speciaal 
gemaakt voor kinderen. Wel zou je bijvoorbeeld trailers/beelden eruit kunnen laten zien.  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.architectuurlessen.nl/lesaanbod/primair-onderwijs/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/87/expeditie-heilige-huisjes
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.cultuurkade.nl/aanbod/900/middeleeuwse-stad-leskist
https://www.phoenixcultuur.nl/nieuws/phoenix-cultuur-begeleidt-stadscomponist-meierijstad
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Cabin in the wild: https://vimeo.com/239490536  

The world’s most extraordinary homes: https://www.netflix.com/nl/title/80213025  

Serie ‘Tiny house nation’ of Youtube filmpjes.  

• Film: Zootropolis 

Zootopia is een groot metropolis, waar alleen dieren wonen. Het is een stad, die geen gelijke 

kent en bestaat uit buurten met allemaal een ander habitat. Zo heb je het Sahara Plein en het 

ijskoude Tundrastad. Zootopia is dus een melting pot van dieren van alle klimaten. Een plek waar, 

wat je ook bent, van de grootste olifant, tot de kleinste krekel, je alles kan worden. Maar als de 

optimistische agent Judy Hoops aankomt, ontdekt ze dat het eerste konijn zijn in een 

politiemacht die louter bestaat uit sterke dieren, niet heel eenvoudig is. Vastbesloten om zichzelf 

te bewijzen, springt ze bovenop elke kans een zaak op te lossen, zelfs als dat betekent dat ze 

daarvoor moet samenwerken met de gladjakker en bedriegende vos Nick Wilde. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ts18llrJVUk   
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