
Leerkracht informatie

Les 7.8 Kunst van de rol Het KunstKabinet - 7.8

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

Beeldaspecten: Textuur & structuur, compositie, 3D vorm & 
ruimte.

Materialen & technieken: Werken met diverse materialen; 
samenstellen, experimenteren, ontwerpen, constructie, 
verband en verbindingen.

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: moderne 
kunstenaars als Mark Jenkins.

Woordenschat o.a.:  aluminiumfolie, effect, lint, touw, scherp, 
soepel, glanzend, constructie, sculptuur, alledaags, textuur, 
structuur, randvoorwaarden, afmetingen, samengestelde vorm.

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

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

leerlingen dat er van allerlei soorten dun en lang 
materiaal ruimtelijke beelden worden gemaakt. Dat kan 
van ijzerdraad, plakband, wc-papier, draad en touw, etc.

• Ze zien in deze context diverse ruimtelijke kunstwerken 
uit de hedendaagse kunst. Leerlingen zien in de 
beschouwingsfilm dat verschillende materialen ook 
verschillende eigenschappen hebben (bijvoorbeeld in 
structuur en textuur). 

• Deze bijzondere materiaaleigenschappen kunnen de 
basis vormen voor een idee voor een kunstwerk en 
kunnen bepalend zijn voor de expressie van een beeld.

Hart (reflecteren): 
• Leerlingen reflecteren op hun eigen gevoel en smaak 

ten aanzien van divrse soorten materiaal. Ze bekijken de 
spullen om zich heen eens goed en schrijven op van welk 
materiaal het gemaakt is en welke textuur die materialen 
hebben.

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen experimenteren met de materialen uit de 

leskist en met diverse verwerkingsmogelijkheden van 
materialen. Ze werken daarbij o.a. met verschillende 
soorten papier, folie en verbindingsmaterialen.

• De leerlingen maken een driedimensionaal beeld waarbij 
ze vrij vormgeven met de materialen die ze voor handen 
hebben. Ze moeten tot een mooie, stabiele en stevige 
constructie komen.

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.

Materiaalbox: 
De materiaalbox voorziet in het lesmateriaal voor 1 groepje 
van 4-6 leerlingen tegelijkertijd. Het verbruiksmateriaal is 
toereikend voor ongeveer 30 leerlingen. 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:
• Het verschil tussen textuur en structuur wordt uitgelegd.
• Ze maken kennis met verschillende structuren en 

texturen van materialen.
• De leerlingen experimenteren met diverse 

verwerkingsmogelijkheden van materialen. Ze werken 
daarbij met verschillende soorten papier, folie en 
verbindingsmaterialen.

• Ze maken een driedimensionaal werk waarbij ze vrij 
mogen vormgeven met de materialen die ze aangereikt 
krijgen Waarbij ze rekening houden met de materiaal en 
vorm eigenschappen (qua stevigheid) om tot een stabiele 
en stevige constructie te komen.

• Vrije expressie met randvoorwaarden qua afmetingen 
van het uiteindelijk werk en het te verwerken materiaal.

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-708

