
Leerkracht informatie

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

Beeldaspecten: 3D vorm en ruimte, gestapelde vormen, 
compositie.

Materialen & technieken: Klei

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: Symbolen en 
indianen.

Woordenschat o.a.: Symbolen, figuren, opgestapeld, 
uitgestrekt.

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 de functie van totempaal als symbool 
voor een persoon, familie of leefgemeenschap in de 
cultuur van de Indianen. Ze zien verschillende soorten 
synbolen en verschillende soorten totempalen.

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

ten aanzien van symbolen. Ze denken na over symboliek 
en bedenken voor zichzelf een aantal persoonlijke 
symbolen die bij hen passen.

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen geven met klei vorm aan de symbolen 

die ze voor zichzelf bedacht hadden. Ze maken een 
samengesteld beeld van hun eigen symbolen in de vorm 
van een totempaal.

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:
• Ze werken volgens plan.
• Ze hebben plezier in het leren van nieuwe dingen.
• Ze kunnen grotere activiteiten stap voor stap indelen en 

uitwerken.
• Ze kunnen achteraf beoordelen of hun planning goed 

was.
• Ze kunnen de resultaten van hun werk presenteren in de 

vorm van een uitstalling.
• Ze kunnen samenwerken en met elkaar overleggen om 

gezamenlijk tot oplossingen te komen.

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:
• De leerlingen leren over de functie van totempaal als 

symbool voor een persoon, familie of leefgemeenschap.
• Ze denken na over symboliek. Ze moeten voor zichzelf 

een aantal persoonlijke symbolen bedenken en tekenen 
of opschrijven.

• Ze geven in klei vorm aan de elementen en symbolen die 
ze bedacht hadden voor zichzelf.

• Als de klei gedroogd is kan de leerling de totempaal nog 
beschilderen.

• De leerlingen leren een stabiele, driedimensionale, 
samengestelde vorm te maken.

• Ze werken met een woordspin om op ideeën te komen.

Betreft kerndoelen:
• 44. Oriëntatie op jezelf en de wereld: natuur en techniek.
• 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
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http://www.ckcwebshop.com/hkk-mbox-303

