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IPC thema ‘Vakantie’ (groep 3-4) 

(2022-12) 
 
Groep 3-4: Vakanties zijn speciale dagen waarop we vrij hebben van school of werk. De manier 
waarop men vroeger op vakantie ging verschilt nogal van de huidige manier van vakantie vieren. Nu 
het mogelijk is om naar alle hoeken van de wereld – en zelfs naar de ruimte – te reizen, is het niet te 
voorspellen waar we in de toekomst heen zullen gaan met vakantie. 
 
Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 
 

• VerderKijken DoorDenken: kijken naar kunst en reflecteren met leerlingen van groep 3-4. 

Bijvoorbeeld als introductie van elke week. Zelfstandig te gebruiken door de leerkracht in de klas. 

In het digitale lesmateriaal zitten veel uitgewerkte kunstkaarten die te gebruiken zijn bij het 

thema Vakantie. Geselecteerd voor groep 3-4: World#19, Wereld, Zonder titel, Flow, AW’15,  

Bijvoorbeeld met Flow als aanleiding om in de ruimte met details abstracte foto’s te maken die 

van een vakantie zouden kunnen zijn. Of met spring/summer: om het strand/zwembad te 

introduceren. Of na AW’15 kleding ontwerpen die je er aan doet herinneren, voelen hoe het op 

jouw vakantie was, herinneringen bewaren. 

Of gebruik een ander kunstwerk wat je zelf kiest en gebruik de Algemene kaarten van VKDD.  

Tip, klik ze allemaal even open ☺. 

• Een ‘zachte atlas’ maken. Een tekening van een fijne plek om vakantie te houden. Liefst een plek 

met een herinnering die ze kunnen oproepen. En wat er allemaal te zien, ruiken, voelen, horen is. 

Het is mooi om in de nabespreking te zien wat elk kind uniek maakt, waar een kind van houdt, 

wat hij opmerkt aan een plek en wat hij (dus) belangrijk vindt. Zie hier een filmpje over een 

zachte atlas. Samen kun je zo een mooie reis door herinneringen maken. Ook heerlijk om zelf 

mee te doen. 

• Postcrossing www.postcrossing.com. 

• Verhalend ontwerp: naar voorbeeld VanDaan (groep 5-6). Kan door een (reis)tasje te vullen en te 

‘vinden’ aan de kapstok. Maar ook door het lasten zien van een foto. Wie is dit? Wat houdt dit 

kind van? Uit wat voor gezin komt dit kind? Waar gaat hij/zij het liefst op vakantie? Om wat te 

doen? Welke bijzondere ontmoetingen heeft hij/zij meegemaakt? Wat maakte het meeste 

indruk? Waren er huisdieren mee? Zie ook de lkr.handleiding met sleutelvragen. Een voorbeeld 

wat past bij het thema zijn: hoe kun je je vermaken tijdens een lange reis? Dat lln. oplossingen 

gaan aandragen aan het kind. Of: is foto’s kwijtgeraakt van vakantie, kunnen de kinderen helpen 

foto’s te maken vanuit de klas, wat doet denken aan vakantie? (bijv. detailfoto’s die een zee 

kunnen voorstellen). Meer informatie? Neem contact op met Cultuurkade. 

Andere, losse, ideetjes: 

• Breng een bezoek aan het Eye Filmmuseum. 

• Geef je eigen ansichtkaarten vorm. 

• Maak je eigen reclamespot voor een land/plek naar keuze met green screen, animatie, collage 

etc. (bijvoorbeeld met de multimediakoffer). 

• Maak je eigen landkaart met niet voor de hand liggende materialen (zou eventueel een vervolg 

kunnen zijn van de zachte atlas). 

• Groepskunstwerk van je eigen droomvakantie. 

• Maak een compositie in kleine groepjes met verschillende materialen die je op school kunt 

vinden en boots na hoe jouw stranddag aan zee klinkt etc. 

• Projectcollectie boeken van de bibliotheek. 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen
http://www.klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken#veghel
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/22-idvanempel.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/24-iddereus.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/26-idndimande.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/31-idderuijter.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/36-idscott-male.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/31-idderuijter.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/28-idchanel.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/storage/files/content/36-idscott-male.pdf?1
https://www.cultuurkade.nl/verderkijken-doordenken
https://vimeo.com/163541865
http://www.postcrossing.com/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/116/vandaan
https://www.cultuurkade.nl/culink/storage/files/activiteiten/2018-09-27-vandaan-handleiding-2018-druk.pdf
https://www.eyefilm.nl/nl
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/28/multimediakoffer
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• Souvenirs verzamelen. 

• Maak van verschillende materialen een souvenir (om thuis als herinnering te exposeren of te 

dragen) waaraan je door middel van de gebruikte materialen, symbolen, vormen, kleuren of 

texturen kunt zien waar je geweest bent. Laat iets zien over bijvoorbeeld de natuur/omgeving, 

de mensen en hun gebruiken, bezienswaardigheden etc.  

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

weet dat! Mocht je dat willen, dan kunnen wij jullie helpen met het zoeken naar geschikte personen 

uit de buurt. 

https://www.cultuurkade.nl/over-cultuureducatie/5/themas-en-cultuur-koppelen

