
Leerkracht informatie

Les 3.4 Verzin een landschap Het KunstKabinet - 3.4

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

Beeldaspecten: 2D vorm & ruimte, compositie, vlak & lijn.

Materialen & technieken: Gekleurd papier, scheuren en 
knippen, collage.

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: Vincent van 
Gogh, Claude Monet, Signac. o.a. uit de vaste collecties van: 
Rijksmuseum Twenthe, Centraal Museum Utrecht, van Gogh 
Museum.

Woordenschat o.a.: Landschap, gebied, 
landschapsschilders, fantasielandschap, zeegezicht, verzinnen, 
omgeving.

Lesopbouw (in ca. 2 lesuren): 
1. Beschouwing (film) 
2. Reflectie 
3. Creatie (opdrachtfilm) 
4. Evaluatie

Hoofd (beschouwing):
• In het beschouwingsfilmpje bij deze les leren de 

leerlingen over landschappen. Ze zien foto’s en 
schilderijen van verschillende landschappen: 
berglandschap, heuvellandschap, woestijnlandschap, 
sneeuwlandschap, etc.

• Ze zien in deze context kunstwerken van o.a. Vincent van 
Gogh, Signac en Claude Monet.

Hart (reflecteren): 
• Leerlingen reflecteren op hun eigen ervaringen en kennis 

van landschappen die ze zelf gezien hebben (thuis of op 
vakantie).

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen maken met de materialen uit de leskist en het 

KunstKabinet een (fantasie)landschap met vormen en 
kleuren naar eigen inzicht. 

• Ze maken zelf een mooie compositie van vlakken/
vormen en kleuren. Ze maken hiermee een eenvoudig, 
gestileerd, tweedimensionaal werk. 

• Ze geven hun eigen landschap een naam.

Evaluatie: 
• Leerlingen laten hun werkstuk aan elkaar en de 

leerkracht/begeleider zien en ze vertellen wat ze 
gemaakt hebben, hoe ze dat gemaakt hebben en wat ze 
ervan vonden. 

• Leerlingen en leerkracht bespreken de werkstukken en 
de verschillen tussen de werkstukken.

Lesbrief voor de leerling:
De lesbrief voor de leerling zit niet in de materiaalbox maar is 
te vinden op www.ckcportal.com in de digitale leeromgeving 
van Het KunstKabinet.

Betreft algemene vaardigheden:
• De leerlingen kunnen zich op een onderwerp oriënteren.
• Ze reflecteren op zichzelf en de eigen omgeving.
• Ze kunnen een plan opstellen en ernaar handelen.
• Ze kunnen het resultaat van hun werk presenteren.

Materiaalbox: 
Deze is los verkrijgbaar op www.ckcwebshop.com. De 
materiaalbox voorziet in het lesmateriaal voor 1 groepje 
van 4-6 leerlingen tegelijkertijd. Het verbruiksmateriaal is 
toereikend voor ongeveer 30 leerlingen. 

Leerdoelen van deze les:
• Leerlingen leren wat een landschap is. Ze bekijken 

verschillende soorten landschappen (foto’s en 
schilderijen van landschappen).

• Ze maken een (fantasie)landschap met vormen en 
kleuren naar eigen inzicht.

• De kinderen mogen hun eigen landschap een naam 
geven en vertellen wat voor soort landschap het is.

• Ze maken hiermee een eenvoudig, gestileerd, 
tweedimensionaal werk.

• Ze maken zelf een mooie compositie van vlakken/
vormen en kleuren.

• De kinderen leren hun werk netjes af te werken, bij te 
knippen tot een mooi eindresultaat.

Betreft kerndoelen:
• 54. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren beelden 

en taal te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om ermee te communiceren.

• 55. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen leren op eigen 
werk en dat van anderen te reflecteren

• 56. kunstzinnige oriëntatie: de leerlingen verwerven 
enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten 
van cultureel erfgoed.

Bestel deze materiaalbox op 
www.ckcwebshop.com

http://www.ckcwebshop.com/hkk-mbox-304

