
Thema: Kunst en Ontdekking 
(2022-03) 
 
Groep 1-2  
Een hele kunst 
Kunst. 
 

• 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 vanzelfsprekend alle kunstkaarten.  

• Kunstwacht Meierijstad: Stel een route samen langs kunst in de openbare ruimte. Je kunt hierbij 
ook de “lege” kunstkaarten van VerderKijken DoorDenken gebruiken en een passende thinking 
routine kiezen bij een of meer kunstwerken: Step inside – See think wonder – Begin middel end. 

• Het Kleurfeest (een muzikaal tekenavontuur), Kleurrijk (ontdek de wereld van theater en kunst) 

of Kubus kubus kubus (waarin een kleurloze wereld tot leven komt).  

Of bekijk het volledige aanbod van Jeugdtheaterbureau Vanaftwee. 

• 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. 

• Leskist Vliegvleugels en kriebelpoten (kunstwerken in de klas) 

• Leskist Kort en Klein (keuzes te maken in het lesmateriaal, is heel omvangrijk met veel 
mogelijkheden) 

• Leskist Kiek (fotografie) 

• Op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst (kleuren, vormen, lijnen): een workshop 
in de klas door KunstWonderwijs 

• Overgisteren bij Museum Jan Heestershuis Schijndel 

• Overgisteren, Museum SIEMei (werken in een museum en wat bewaar jij). 

• Museumlessen Van Abbemuseum Eindhoven (o.a. kunst met al je zintuigen) 

• Het Noordbrabants Museum Den Bosch “zalen vol verhalen” bekijk het aanbod. 

• Of verander je klas in een museum met  ‘je eigen museum’ van Het Noordbrabants Museum. 

• Vanaf april (gratis) te bezoeken: nieuwe tentoonstelling bij Kunstlocatie Wurth over Christo en 
Jeanne Claude (installaties met/bij grootschalige bezienswaardigheden en landschapselementen) 
informatie en inhoud komt in febr/mrt 2022 online. 

• Kunstdepot Boijmans van Beuningen (Rotterdam) zie onderwijsaanbod. 

• 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. 

• Filmsuggesties Filmhub Zuid:  
Ernest et Celestine (film uit 2012 via Netflix) 
Minuscule (combinatie echte beelden en animatie) 
My Happy End 

• Combineer het kijken van een korte film met een creatieve doe-opdracht. Cinekid heeft 
verschillende werkbladen die je kan downloaden en direct mee aan de slag kan met je klas: 
https://cinekid.nl/nl/educatie/thuisonderwijs. Zoals het maken van een thaumatroop, een 
filpboekje en een AR-kijker. 
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• Boek een workshop bij een externe aanbieder. In dit thema bijvoorbeeld een green screen 
workshop (maak een eigen weerbericht, plaats jezelf in een natuurverschijnsel, reis door de 
verschillende klimaten of maak alle seizoenen mee). Door bijvoorbeeld Beam it Up, 4XM 
Workshops, filmcoach.nl, filmworkshop.nl. Of een stopmotion workshop, een vlogworkshop.  

• Films en lessen via LessonUp:  
 

https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/series/95cdf5a0aded88dccbf66301

