
Leerkracht informatie

Les 7.9 Pasfoto in zwart wit Het KunstKabinet - 7.9

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

Beeldaspecten: Licht & donker, vlak & lijn.

Materialen & technieken: Schilderen, experimenteren; 
media: fotografie, digitale beeldbewerking.

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: Johannes 
Vermeer, M.C. Escher, Samuel J. de Mesquita, Ivo van 
Leeuwen, Rembrandt van Rijn.

Woordenschat o.a.: Full colour, zwart-wit, clair-obscur, 
tonen, contrast, contrastrijk, intens, portret, portretfoto, 
omlijnen, fotobewerkingsprogramma, dekkend schilderen.

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 licht en donker in afbeeldingen en 
portretten. Ze horen wat clair-obscur is en zien een 
aantal voorbeelden van clair-obscur in schilderijen en 
houtsnedes.

• Leerlingen zien de verschillen tussen een kleurenfoto, 
een foto in grijstinten en een afbeelding/foto die alleen 
bestaat uit alleen zwarte en witte vlakken.

• Leerlingen zien dat door beperkingen van het 
toongamma een afbeelding extremer, harder en 
dramatischer kan worden.

• Ze zien in deze context enkele kunstwerken van 
Johannes Vermeer, M.C. Escher, Samuel J. de Mesquita, 
Ivo van Leeuwen, Rembrandt van Rijn.

Hart (reflecteren): 
• Leerlingen maken kleuren portretfoto’s van zichzelf. 

Met een eenvoudig beeldbewerkingsprogramma gaan 
ze vervolgens op de computer aan de slag met de 
portretfoto’s. Ze maken een gray-scale versie en een 
zwart-wit versie van diezelfde foto’s.

• Ze maken enkele overzichtsprintjes van hun resultaten 
en bespreken die samen.

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen maken met de uitgeprinte portretfoto’s, de 

materialen uit de leskist en de verf het KunstKabinet een 
zwart-wit schilderij van het door hen gekozen zelfportret.

Evaluatie: 
• Leerlingen laten hun werkstukken aan elkaar en de 

leerkracht/begeleider zien. 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.

Betreft algemene vaardigheden:
• De leerlingen kunnen zich op een onderwerp oriënteren.
• 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. 

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.

Leerdoelen van deze les:
• Leerlingen oriënteren zich op licht en donker in 

afbeeldingen en portretten.
• Leerlingen horen wat clair-obscur is en zien een aantal 

voorbeelden van clair-obscur in schilderijen.
• Leerlingen zien voorbeelden van diverse zwart-wit 

portretten in houtsneden (= een grafische techniek).
• Voorbeeld van een gemanipuleerde foto wordt getoond.
• Leerlingen moeten goed kijken, zelf keuzes maken en 

zeer nauwgezet werken met penseel en verf.
• Leerlingen ondervinden verschillen in dekkingskracht 

van verf; zwarte verf dekt in dit geval gemakkelijker dan 
witte verf.

• Leerlingen leren dat je, door het opzetten van meerdere 
lagen (witte) verf, uiteindelijk toch een dekkende witte 
kleur kunt krijgen.

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-709

