
 

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

IPC thema’s ‘Gebouwen’ (groep 3-4) 

(2022-12) 

Er zijn overal gebouwen om ons heen, waarvan we de meeste nauwelijks opmerken. Waar zijn ze van 
gemaakt? Wat is hun doel? Wat valt je op aan hun vormen? Wat kan er gedaan worden om ze 
sterker te maken? Door middel van deze unit word je een bouwer en een architect en ontdek je de 
geheimen van bruggen en wolkenkrabbers. 
 
Gebouwen: 

• Erfgoedproject Heilige Huisjes. Is voor de bovenbouw maar wij denken dat de rondleiders in 
overleg met de leerkrachten, de rondleiding op maat voor groep 3-4 kunnen aanpassen. Het 
project gaat ook over de functionaliteit van gebouwen als kerken, moskeeën etc.  

• Erfgoedproject Tonnie en Kee in Keutelree gaat over wonen in een wolkenkrabber in New York 
versus wonen in Noord-Brabant. 

• Hoe leefden mensen vroeger op een kasteel? Breng eens een bezoek aan kasteel Heeswijk. 

• 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. Hiervoor kun je contact opnemen met 
Cultuurkade. 

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

• Bij Kunstlocatie Wurth zijn regelmatig tentoonstellingen die door scholen gratis te bezoeken zijn. 

• De ontdekfabriek in Eindhoven of bezoek hun eigen website. 

• Kijk eens op de website van Architectuurlessen in Eindhoven. Zij brengen leerlingen in aanraking 
met ontwerpen en het ontwerpproces ter ontwikkeling van hun creatieve-, sociale- en 
maakvaardigheden. 
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