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Thema: Macht en Handel 
(2022-01) 

 

Winter. Kleding. (peuterspeelzaal) 
(2022-01) 

• VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met kleuters. Als introductie van 
elke week. In het digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten die te gebruiken 
zijn bij het thema Wat trek je aan. Allen geselecteerd voor kleuters: Matisse (patronen) , 
Inez&Vinoodh (mode), Moschino (hoed van knuffels),  McQueen (beauty and the beast), 
Yamamoto (herenkleding), Haruco-vert (telefoonhoed),  Linda Molenaar (het spinnende 
schaap). Of gebruik een ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene kaarten 
van VKDD. Tip, klik ze allemaal even open ☺  

• Vanuit het kunstwerk van Matisse zou je verder kunnen gaan met patronen maken, danwel 
stempelen (herhaling om tot een dessin te komen) of maken met voorwerpen. Een reeks 
herhalingen maken. Voorbeelden laten zien (bijv. inpakpapier). 

• Of kijk eens naar de herfst/winter collectie 2021 van Viktor&Rolf ‘De nieuwe royals’. 

• Prentenboeken met patronen, zoals Vergeet mij nietje van Milja Praagman (geïnspireerd op 

Matisse) (evt. bij vau@nobb.nl nog andere suggesties op te vragen). 

• Maak je eigen etalage. 
• Langs gaan bij een kleermaker/coupeuse, schoenmaker etc.  
• Ontwerp je eigen sieraad. 
• Ontwerp je eigen kleding met bijv. aluminium folie. Denk hierbij ook aan de workshop  
  ‘van Pinterest naar werkvloer’ van Artisjok & Olijfje. Om van een eindbeeld juist in het proces 
  te zakken, materiaal écht te verkennen.  
• (Oude) Kleding versieren. 
• Kleding inzamelen, recycling van kleding, iets nieuws van maken, nieuwe functies bedenken. 
• Modeshow organiseren, lopen, presentatie. 
• Feest, religieuze feesten. Weet wat je viert  aan welke kleding herken je bepaalde feesten? 

 

  

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/04-idmatisse.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/06-idinezvinoodhjoan.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/13-idmoschino.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/14-idmcqueen.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/15-idyamamoto.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/16-idharuco-vert.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/18-idmolenaar.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/18-idmolenaar.pdf?1
https://www.viktor-rolf.com/collection/haute-couture-the-new-royals-autumn-winter-2021
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/34/vergeet-mij-nietje
mailto:vau@nobb.nl
http://vanpinterestnaarwerkvloer.strikingly.com/
https://www.feestweetwatjeviert.nl/
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Thema: Macht en Handel 
(2022-01) 

Naar de winkel (groep 1-2) 

Winkel, markt, vastenactie.  

(2022-01) 

• 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. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema past o.a. de kunstkaart hotel in zaandam (als dit een winkel was, wat 

zou je er dan kunnen kopen) of kies kaarten bij kleding hierboven (zou jij dit kopen, zou jij dit 

aantrekken en wanneer).  

• Kunst in de openbare ruimte (op de markt en in het winkelcentrum), bijv. De Ontmoeting. 

Wat kom je tegen onderweg naar de winkel? Kijk eens op meierijstad.kunstwacht.nl daar 

staat een plattegrond met alle kunstwerken in de openbare ruimte. Kies er een uit en gebruik 

algemene thinking routine die je geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin 

Middle End.  

• Naar een winkel waar je kunst kunt kopen, bijv. Art Studio in de Hoofdstraat in Veghel. 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema via vau@nobb.nl 

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

• En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen 

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV Academy docent met je 

meedenken. 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/17-idwamhotel.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/lokaal-idveghel2.pdf?1
https://meierijstad.kunstwacht.nl/
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-see-think-wonder.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-begin-middle-end.pdf?1
http://www.chrizy.nl/
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl

