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IPC thema ‘Zo zien zij de wereld’ (groep 7-8) 

(2022-11) 
 
Mensen maken impressies van de wereld sinds prehistorische tijden toen we dieren schilderden op 
de muren van grotten. Door de geschiedenis heen hebben verschillende culturen op verschillende 
plaatsen en momenten nieuwe manieren ontwikkeld om zich te uiten. Nu is het jouw beurt! Je gaat 
jouw indruk van de wereld weergeven door middel van kunst, muziek, dans en nog veel meer.  
 
Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs:  
• Reflectiekaarten; Cultuurkade heeft diverse sets te leen.  
• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1 t/m 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 je inbeelden (in een kunstwerk – situatie – persoon). 
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. 

• 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). 

• Mediakunstenaars, te vinden bij o.a. het MU in Eindhoven op Strijps S. Zij hebben ook een 
afdeling educatie: http://mu.nl/nl/play-and-learn/schools. 

• Help leerlingen reflecteren op hun eigen leren: dit kun je ook doortrekken naar de 
kunst/cultuurvakken met bijv. de hierboven genoemde reflectiekaarten of met het cultureel 
zelfportret.  

• Je kunt zélf actief deelnemen aan lessen en je uitdrukken maar je kunt ook kijken naar kunst = 
receptieve kunstbeoefening. 

• Bezoek een museum in je buurt, denk daarbij aan: het Van Abbemuseum in Eindhoven, de Pont 
in Tilburg, Het Noordbrabants Museum, het Design Museum of Wurth kunstlocatie in Den Bosch, 
etc.  

• Rijksmuseum bezoek mét busvervoer (impressionisme etc): https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-
kinderen-klas-of-groep/primair-onderwijs. 

• Bewegingsonderwijs: denk ook aan de schoolvoorstellingen en bijbehorende workshops van 
dansgezelschap de Stilte uit Breda. Heel toegankelijk en dicht op de huid, mooi! 

• Muziekeducatie van de philharmonie zuidnederland.  

• Erik van Os https://www.erikvanosenellevanlieshout.nl/. 

• Dramalessen van Lilian van Overbeek, Rick Hooijberg. Contactgegevens en reviews zijn op te 
vragen bij Cultuurkade Meierijstad. 

• Google op ‘de Stijl’, in 2017 was het het Mondriaan/de Stijl-jaar. Toen is er ook veel lesmateriaal 
ontwikkeld. 

• De waarde van cultuureducatie  
https://www.decultuurloper.nl/po/wat-is-de-waarde-van-cultuureducatie 

• Een kijkje nemen in het atelier van een lokale kunstenaar. 

• Aansluiting zoeken bij lokale atelierroutes. 

• Een artist in residence organiseren op school. Een kunstenaar krijgt voor een  
aantal weken een lokaal tot zijn beschikking als atelier.  
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https://www.decultuurloper.nl/po/wat-is-de-waarde-van-cultuureducatie


 
 

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

• Bekijk de volgende websites als het gaat over Vincent van Gogh:  
http://www.denieuwevincent.nl 
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/schoolgroepen#basisscholen 
https://www.vangoghmuseum.nl/nl/verhalen/vriendschappen-in-voor-en-tegenspoed#0 
https://schooltv.nl/zoekresultaten/?q=Van+Gogh 
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3294/vincent-van-gogh 
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