
Leerkracht informatie

Zelfstandig werken in groepen van: 4 tot 6 lln.

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

Materialen & technieken: Sjabloneren, schilderen, 
plakkaatverf op canvasdoek.

Thema’s/kunststromingen/kunstenaars: De Stijl, Theo 
van Doesberg, Bart van der Leck, Piet Mondriaan, Gerrit 
Rietveld. O.a. uit de vaste collecties van Haags Gemeente 
Museum, Kroller-Muller Museum, Centraal Museum Utrecht. 
Canon venster (erfgoed): De Stijl.

Woordenschat o.a.: De stijl, compositie, kunstbeweging, 
figuratief, abstract, eenvoud, vereenvoudigd, universeel, stijl, 
tijdloos, vlak en lijn, primaire kleuren, sjabloneren.

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 achtergrond en het gedachtegoed van 
de Nederlandse kunstbeweging “de Stijl”. 

• Ze leren over abstracte werken versus figuratieve 
werken. Ze leren over de kunstenaars die zich bij de Stijl 
hadden aangesloten.

• Leerlingen zien in deze context veel kunstwerken;o.a. van 
Theo van Doesberg, Bart van der Leck, Antony Kok, Piet 
Mondriaan, Gerrit Rietveld.

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

aanzien van kunstwerken uit deze deze kunststroming. 
Ze bekijken de kunstwerken in de beschouwingsfilm en 
in hun lesblad en reflecteren daarop.

• Leerlingen lezen hardop het gedicht “nachtkroeg” van 
Antony Kok en bespreken dit.

Handen (technieken, creatie):
• Leerlingen maken zelf een abstract schilderij van een zelf 

gekozen foto. Ze maken eerst een schets met potlood. 
Vervolgens werken ze met plakkaatverf en schilderstape 
(sjabloneertechniek) op canvas, om de rechte lijnen en 
vlakken te kunnen maken voor hun abstract.

• Ze werken in zwart en wit en de primaire kleuren. De 
leerlingen ervaren het belang van netjes en nauwkeurig 
werken (en afwerken) om tot een mooi eindresultaat te 
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:
• Leerlingen leren over de Nederlandse kunstbeweging 

De Stijl Ze zien en horen over het leven en werk van 
Kunstenaar Theo van Doesburg, de oprichter van het 
tijdschrift “De Stijl”.

• Leerlingen leren hoe een kunstbeweging kan ontstaan.
• Leerlingen zien hoe het gedachtegoed van De Stijl 

zowel in de beeldende kunst, als in de architectuur en 
gedichten vorm kreeg: zoveel mogelijk eenvoud en 
tijdloze, universele schoonheid.

• Leerlingen zien werken van kunstenaars van De Stijl: 
Theo van Doesburg (oprichter, kunstschilder), Antony 
Kok (dichter), Gerrit Rietveld (architect), Piet Mondriaan 
(kunstschilder), Bart van der Leck (kunstschilder).

• Leerlingen leren over de beeldaspecten die bij De Stijl 
veel terug komen: abstractie; composities van rechte 
vlakken en lijnen, gebruik van de primaire kleuren en 
zwart, wit en grijstinten.

• Leerlingen leren wat “figuratief “en “abstract” betekent.

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
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http://www.ckcwebshop.com/hkk-mbox-702

