
Plastic Fantastic Rembrandt

Doelgroep: middenbouw basisschool  
Duur: 90 minuten 

Benodigdheden: plastic attributen (less is more), 
voldoende voorbeelden van klassieke schilderijen, een 
fotocamera, een fotoframe, een powerpointpresentatie voor 
het eerste deel  

Complexe opdracht: speel het klassieke schilderij zo 
exact mogelijk na met plastic, maak een tableau vivant en 
zet deze op de foto.

Inspriatiebron: fotograaf Derek Galon 

Laat je leerlingen buiten de gebaande kaders 
denken met deze kunstles waarin klassiek 

en modern, leren kijken en doen met elkaar          
gemengd worden. Met plastic voorwerpen wer-
ken de leerlingen een klassiek schilderij uit tot 

levend geheel waarin zij zelf de figurant zijn. 
Bubbeltjesplastic omgetoverd tot klassieke cape 

en plastic pot als hoofddeksel, alles is mogelijk 
in deze Plastic Fantastic Rembrandt.   

De les: 

1: Plenair: docent laat voorbeelden zien van moderne 
vertalingen van klassieke werken en legt uit wat een 
tableau vivant is. De klas denkt mee over de moderne 
ingegrepen en kijkt naar de emoties op de afbeelding 
en naar de plaatsing op het schilderij.  

2: In groepjes van ongeveer vier analyseren de leerlin-
gen een klassiek werk en vervolgens werken ze dat uit 
tot een tableau vivant met plastic attributen die op een 
grote hoop in het lokaal liggen.  

 3: Plenair: de leerlingen presenteren de werken op 
het digiboard en raden welk schilderij bij de foto hoort. 
Kort reflectiemoment hoe de klas de opdracht ervaren 
heeft. 



Door jezelf meerdere keren met 2D en/of 3D 
materialen uit te beelden, leer je op verschillen-
de manieren naar jezelf te kijken en te verbeel-
den wie jij bent. Bij elke vraag wordt de leerling 
uitgedaagd om op een andere manier met een 
ander materiaal zichzelf te verbeelden, wat de 

growth mindset activeert!

Doelgroep: onderbouw / middenbouw basisschool  
Duur: 60 minuten 

Benodigdheden: tekenmaterialen, papier (verschil-
lende soorten, diktes, kleuren), verpakkingsmateriaal, lijm, 
schaar, tape (verschillende soorten), ijzerdraad, verf, water 
& penseel, glossy tijdschriften, plek in de klas om werk op 
te hangen/neer te zetten 

Complexe opdracht: maak een samengesteld beeld 
over jezelf n.a.v. drie vragen 

De les: 

1. Vraag de leerlingen individueel om over het volgen-
de na te denken: 
- wat hun hobby is 
- van wie/wat ze houden 
- wat hun wens is 
 
2. Laat de leerlingen (minstens) drie verschillende 
materialen kiezen om dit mee te maken. Leg uit dat ze 
hierbij mogen knippen, plakken, tekenen en kleuren. 
Ze mogen zelf bepalen of ze met 2D (op papier); 3D 
(een vorm) of een beetje van beide werken. 
 
3. Ruim samen met de leerlingen op. Laat ze van el-
kaar raden wie wat gemaakt heeft. 

   

   p

 Rara wie ben ik? 



 Netflix is stuk

Netflix is stuk. Laat de leerlingen geluiden     
ontdekken die in de klas aanwezig zijn. 

Doelgroep: bovenbouw basisschool  
Duur: 60 minuten 

Benodigdheden: 5 laptops, tablets of smartphones. tv, 
smartboard of beamer.

Complexe opdracht: Netflix is stuk. Er is geen geluid, 
maar wel beeld. En je wilt toch kijken. Voorzie deze scene 
van sound design en gebruik objecten uit de klas op een 
ongewone manier 

De les: 

1 Een korte uitleg over foley artists en een voorbeeld 
van foley artists aan het werk. 
Inspiratie:http://digg.com/video/how-foley-artists-cre-
ate-sound-effects 

2 Verdeel de leerlingen in groepen van 4.  
Iedere groep krijgt een scène zonder geluid. Ze voe-
gen geluiden toe aan de scène. De geluiden worden 
gemaakt met objecten die in de klas aanwezig zijn. 

3 De les eindigt met presentaties van de scènes met 
geluid (sound design)



Leerlingen ervaren dat buiten je comfortzone gaan, ook bij lesgeven, een interes-
sant en leuk proces (en resultaat) kan opleveren.  
Stel, je moet een spreekbeurt verzorgen voor morgen, maar het blijkt vandaag te 
zijn! Wat doe je dan? Hoe voel je je? Denk je dat volwassenen dit gevoel kennen?

Doelgroep: bovenbouw basisschool  
Duur: minimaal 45 minuten
Benodigdheden: 2 docenten, 4 verschil-
lende kleuren papier, 2 hoeden met 
briefjes, 2 ruimtes of een gesplitste ruimte,          
speaker(s), muziekinstrumenten, beeldende 
materialen: stof, klei, touw, verkleedkleding, 
beamer, enz.
Complexe opdracht: Ondersteun je 
leraar bij het bedenken of presenteren van een 
onmogelijke opdracht. 
Inspriatiebron: filmpje improviseren, kunst. 
Stuk TV, improvisatietheater, cabaret 

De les: 

A) Twee leerkrachten presenteren hun eigen 3 ongemakkelijke thema’s en 3 disciplines die 
stress veroorzaken bij hen als leerkrachten. (Op elk themakaartje staat ook nog een gehei-
me opdracht: Bijvoorbeeld: “Maak een ode aan...”) Vervolgens pakken de leerkrachten een 
thema- en een disciplinekaartje uit de hoed. (5m)  

Bijvoorbeeld: 
                    leerkracht 1 leerkracht 2 
Thema:        Toeristen Spinnen  
                    Wachten Rekenen  
                    Overprikkeling Hoogtes  

Discipline:   Dans  Dans  
                    Muziek (ritme) Theater  
                    Boetseren Zingen  

B) Leerlingen trekken leraar uit de hoed en gaat bij die leraar staan (1 min.) 

C) Voorbereiden van een presentatie van max. 3 min. vanuit getrokken discipline en 
getrokken thema met bijbehorende geheime opdracht (20 min.) 

D) Presenteren en nabespreken. (10 min.) 

Leerlingen beantwoorden vragen door te gaan staan (ja) of zitten (nee).  
Bij antwoord ja, leerkracht vraagt door bij een of twee leerlingen.  

Vraag 1) Was de act vermakelijk of heb je geboeid zitten kijken?  
Vraag 2) Is er goed samengewerkt; had iedereen een rol? 
Vraag 3) Was er een zichtbaar stressmoment bij je leraar? 
Vraag 4) Was er een stressmoment bij jou?  
Vraag 5) Ben je buiten je comfortzone gegaan? 
Vraag 6) Heb je dat als positief ervaren?

De onmogelijke opdracht



De onmogelijke opdracht



Onze maanmachine is de beste!

Met dit lesontwerp willen wij kinderen laten 
ontdekken wat je voor elkaar kunt krijgen als je 

samenwerkt in groepen van vier. In de les 
denken de kinderen na over wat de maan is en 
wat je op de maan kunt doen. Kinderen werken 

met kosteloos materiaal.   

Doelgroep: onderbouw basisschool  
Duur: minimaal 45 minuten 

Benodigdheden: knutselspullen, kosteloos materiaal 
en het meubilair van de klaslokaal, touw, tape, zilverfolie 
(warmtedeken).

Complexe opdracht: maak een machine voor op de 
maan. 

Inspiratiebron: boekje le petit prince, boekje Raad 
eens hoeveel ik van je hou

De les: 

De kinderen bouwen in groepen van 2-4 een machi-
ne voor op de maan. De uitdaging is dat je het niet 
alleen kunt bouwen. Ze hebben kosteloos materiaal 
en het meubilair van het klaslokaal tot hun beschik-
king om de machines te maken. 

Tijdspad: 

8 minuten intro over onze relatie met de maan.  
2 minuten indeling in groepen 
30 minuten bouwen van machines 
15 minuten korte uitleg door de kinderen wat de 
machines kunnen doen



Growie’s vriendjes tekenen 

Als je een tekening maakt van een wezen 
verwacht je dat hij er op een bepaalde manier uit 

komt te zien. Je tekent vanuit jouw fantasie en 
begint vol goede moed aan zijn hoofd en nek. 

Maar wat nu als jouw wezen wordt ‘gemanipu-
leerd’ met een ander lijf en andere benen? Het 
wordt iets heel anders dan gedacht, maar uit-

eindelijk geef je het een naam en wordt het toch 
eigen.  

.   

Doelgroep: middenbouw basisschool  
Duur: 60 minuten 

Benodigdheden: afbeelding Growie en Fixie op 
DigiBord, a3 papieren over de lengte in drieën gevouwen 
voorbeeld tekening, tekenmaterialen, woordkaarten, 
gekleurde a4 papieren voor namen  

Complexe opdracht: teken een vriend van Growie 
door je tekening te laten manipuleren door je klasgenootjes 
 
Inspiratiebron: growth and fixed mindset van Dweck

De les: 

1. De docent laat de leerlingen kennis maken met 
Fixie en Growie en voert een klassengesprek over hun 
karaktereigenschappen. Herkennen leerlingen Growie 
en Fixie in zichzelf?  

2. De opdracht wordt aan de leerlingen uitgelegd: zo 
direct teken je bovenop het in drieën gevouwen blad 
een hoofd en nek zoals jij hem wilt. Is de tijd om? Dan 
geef je het hoofd door; je tekent op het lege midden-
stuk een lijf voor het wezen.  

3. De docent geeft de leerlingen de opdracht om van 
het woord dat ze gekregen hebben (met dezelfde let-
ters!) een naam te maken voor het wezen. De wezens 
worden in de kring besproken, waarbij de docent de 
leerlingen vraagt: ‘Waar is jouw wezen bang voor?’; 
‘Wat zou je tegen hem of haar kunnen zeggen om te 
helpen?’ 



Mag dat?!

Afblijven! Nee, niet doen! Ga zitten! Nu even 
niet! Kinderen leren al op jonge leeftijd wat wel 

en niet mag. Maar wie bepaalt eigenlijk wanneer 
wat niet mag? Deze kunstles gaat over dat je 
bij kunst soms dingen mag doen die normaal 

niet mogen. Aan de hand van stoute kunstwer-
ken denken kinderen na over wat niet mag en 

wanneer iets kunst is. Vervolgens maken ze hun 
eigen stoute kunstwerk. 

.   

Doelgroep: onderbouw/middenbouw basisschool  
Duur: 45 minuten 

Benodigdheden: alles wat in het lokaal is en op de 
gang

Complexe opdracht: doe of maak iets dat niet mag 
en laat zien of vertel wat je hebt gedaan. 

Inspiratiebronnen:  
Marcel Duchamp > bombardeerde een bekladde poster 
van Mona Lisa tot nieuw kunstwerk 
SpY – een paal op straat wordt tot potlood gemaakt graag 
toevoegen:
- Banksy - Smokkelde een zelfgemaakte ‘prehistorische 
grottekening’ het British Museum in. Bezoekers geloofden 
dat het werk echt was!
- Een Russische streetartist gaf een bronzen standbeeld 
een zelfgebreid superheldenkostuum.

De les: 

1) Gesprek over ‘stoute’ kunstwerken en spel: doe 
NIET wat de juf of meester zegt.  

2) Kinderen doen of maken iets dat niet mag 

3) Deze acties worden nabesproken en kinderen filo-
soferen door over wat mag en niet mag in het gewone 
leven en in de kunst. 

Kun je schaduw vangen?



Kun je schaduw vangen?

Kinderen gaan 
spelenderwijs onderzoek doen en experimen-

teren met het begrip schaduw. 

Doelgroep: onderbouw basisschool  
Duur: minimaal 45 minuten 

Benodigdheden: bouwlamp, papier op rol (circa 1 
meter breed), markers, schilderstape breed, overhead-
projector, lege wand, (semi) transparante materiaaltjes, 
mobiele telefoon, tafel, zwarte doeken/donker laken, groot 
wit ondervel, klei (bij voorkeur zwart anders blauw), sterke 
zaklamp met bundellicht of andere lichtbron met      licht-
bundel, touw oid om op te hangen. 

Complexe opdracht: kun je schaduw vangen? 

De les: 

Introductie over schaduw. Leerlingen onderzoeken 
vervogens schaduw bij 3 verschillende werkstations:  

1. schaduwwand 
Hang grote vellen papier op een muur. 
Een bouwlamp werpt fel licht op die wand. 
Kinderen gaan tussen licht en papier staan en hun 
schaduw onderzoeken.
Kinderen vangen hun schaduw dmv markers op het 
papier.

2. Overheadprojector-experiment op witte wand. 
Kinderen experimenteren met de schaduwwerking van 
semitransparant en (gekleurd) transparant materiaal. 
Kinderen vangen schaduw dmv goed kijken en als 
ze tevreden zijn een foto te (laten) maken van zowel 
de compositie op de overheadprojector als van de         
projectie op de wand.

3. Zaklamp/proefjes-experiment 
Over een tafel wordt een zwarte doek of tafelkleed 
gehangen.  
Onder het blad hangt een lichtbron die op de vloer 
schijnt waar grote witte vellen papier liggen. Er liggen 
ook losse zaklampjes voor extra schaduweffecten.   
Kinderen gaan de vormen die ze dmv schaduwen ma-
ken bestuderen en vangen door ze te kleien.

Afronden met kringgesprek, samen ontdekkingen 
bespreken en antwoord zoeken op de vraag, of je      
schaduw kunt vangen. 



One shot

Leerlingen hebben in de afgelopen periode les 
gehad over “growth en fixed mindset”. Met 

onderstaande opdracht brengen ze dit in de
praktijk. De centrale vraag is “van proberen kun 

je leren”. Het nagesprek is hierin van belang, 
zodat de leerlingen hierop kunnen reflecteren. 

Daarnaast leren ze samen te werken.

Doelgroep: bovenbouw basisschool  
Duur: 45 minuten 

Benodigdheden: 1x camera, 1x camerastatief, 1x bak 
met kostuums

Complexe opdracht: laat een filmpje zien in een 
one-minute shot dat een verhaal bevat. 

De les: 

1. Over 25 minuten gaan de spots aan en de camera 
lopen.  

2. De camera legt een route van 2 minuten af dwars 
door het klaslokaal heen. 

3. Leerlingen zorgen ervoor dat er een verhaal ont-
staat, dat in één shot door de camera  
opgenomen wordt.


