
Thema: Kunst en Ontdekking 

(2022-03) 

 

Groep 5-6 

Verbeelding 

Elektriciteit, licht en kleur, regenten en vorsten, pruiken en revoluties. 

• 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. De verschillende thinking routines die gebruikt 
worden lenen zich ontzetten voor verbeelding!  

• 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. 

• Boek een workshop van Electruck: o.a. ringtones, remixen, hoorspelen enz.  

• Op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst (kleuren, vormen, lijnen): een workshop 
in de klas door KunstWonderwijs. Je kunt bijv. specifiek vragen naar kunstwerken uit de tijd van 
pruiken en revoluties. En/of laat de nadruk leggen op licht-kleur gebruik in kunstwerken (op 
maat). 

• De ontdekfabriek in Eindhoven of bezoek hun eigen website.  

• VanDaan (waar haalt een kunstenaar zijn inspiratie vandaan: met alle kunstdisciplines). 

• Jet en Jan, Meierijsche Museumboerderij 

• Bezoek Kasteel Heeswijk al dan niet met leskist De Middeleeuwse Stad ter voorbereiding n de 
klas. 

• 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. 

• Eye filmmuseum in de klas (Bijv: alles kan met animatie (verbeelden)) en daarna zelf aan de slag: 

• Multimediakoffer  

• Kunstdepot Boijmans van Beuningen (Rotterdam) zie onderwijsaanbod. 

• Expeditie Orkest 10 korte filmpjes door philharmonie zuidnederland en Het Laagland (lees meer) 
En wat verbeeld je je bij klassieke muziek? 

• Denk ook eens aan de stadscomponist voor een gastles.  

• 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. Of kijk alvast eens op onze website bij Aanbieders. 

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

• En misschien kan je CHV academy docent met je meedenken. 

• Filmsuggesties van Filmhub Zuid: 
Nest 
Ver hiervandaan 

Luminaris 
Sea Shadow 

Histories (elke woensdag nieuwe afleveringen, regenten en vorsten komen nog aan bod) 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
https://www.cultuurkade.nl/verderkijken-doordenken
https://meierijstad.kunstwacht.nl/
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/00-idalgemene-routine-step-inside.pdf?1
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-begin-middle-end.pdf?1
http://elektruck.com/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/987/kennismaken-met-kunstwonderwijs
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/140/kennismaken-met-de-ontdekfabriek
https://www.deontdekfabriek.nl/de-ontdekfabriek/home
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/116/vandaan
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/30/jet-en-jan-jong-in-1910
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/60/bezoek-kasteel-heeswijk
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/900/middeleeuwse-stad-leskist
https://vanabbemuseum.nl/educatie/aanbod-basisonderwijs/onderbouw-groep-1-4/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/663/kennismaken-met-het-noordbrabants-museum
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/onderwijs/primair-onderwijs/je-eigen-museum/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/132/kennismaken-met-kunstwerken-uit-de-verzameling-wrth
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/590/kennismaken-met-eye-filmmuseum
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/28/multimediakoffer
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/kunstdepot-boijmans-van-beuningen-briljant-bedacht-briljant-uitgevoerd~b7d75613/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=email
https://www.boijmans.nl/onderwijs
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQr1OSY/educatie/expeditie-orkest
https://www.cultuurkade.nl/nieuws/451/22-11-2021-expeditie-orkest
https://www.omroepmeierij.nl/tags/stadscomponist
https://www.cultuurkade.nl/aanbieders
mailto:vau@nobb.nl
mailto:vjro@nobb.nl
https://filmeducatie.nl/aan-de-slag/film/nest#teaching-materials
https://vimeo.com/199007073
https://vimeo.com/24051768
https://schooltv.nl/video/film-in-de-klas-sea-shadow/
https://www.zapp.nl/programmas/histories


• Het programma ‘het verhaal van nederland’ wat nu te zien is op televisie. 

• Deze serie is al ideaal voor het vak geschiedenis en om helemaal aan te sluiten is er ook een 

kinderversie: ‘Histories’. Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar.  

Te zien via Zapp: https://www.zapp.nl/programmas/histories. Hier komen ook elke week 

nieuwe afleveringen op.  

• En ook direct via schooltv: https://schooltv.nl/programma/histories/   

• 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. 

• 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  

https://hetverhaalvannederland.ntr.nl/uitzendingen/
https://www.zapp.nl/programmas/histories
https://schooltv.nl/programma/histories/
https://cinekid.nl/nl/educatie/thuisonderwijs
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/series/95cdf5a0aded88dccbf66301

