Beeldende lessen geven leerlingen de kans om
gevoelens, gedachten en ideeën om te zetten
in een tastbaar resultaat. Binnen de beeldende
kunst zijn er vele mogelijke technieken beschikbaar om uiting te geven aan je creativiteit.
Maatwerk is dus heel goed mogelijk.

Prijzen gelden bij boeking vanaf 2 groepen en onder voorbehoud van wijzigingen. Per project wordt een
vast bedrag van 45,- euro in rekening gebracht voor projectcoördinatie.
Beeldende lessen van groep 1 t/m 3 zijn 45 tot 60 minuten. Vanaf groep 4 zijn ze 60 tot 90 minuten
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Kunst XXL!
Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: samenwerken, expressieve
vaardigheden, groepsvorming,
kunstgeschiedenis
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

notities

Wil je lekker even helemaal los, buiten de lijntjes, tegendraads
en over de top met de kinderen? Ga dan voor Kunst XXL! We
gaan voor Groot, we gaan voor Wild, we gaan voor Gek. In 3
of meer lessen leren de kinderen dat er geen grenzen zijn aan
wat kunst is en mag zijn. We maken samen kleine en vooral
ook grote kunstwerken, waarin we met ons hele lijf bezig
zijn. Kinderen die vinden dat ze niet kunnen tekenen zullen
hier hun hart ophalen, want het hoeft nergens op te lijken en
daardoor is het juist kunst! Er komen verschillende technieken
aan bod en we kijken lekker af van beroemde kunstenaars die
al grenzen voor ons hebben doorbroken.
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Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: Amsterdam, creërend
vermogen, duurzaamheid,
ecologie

Tijdens dit project bekijken de kinderen de stad door
een groene bril. Ze gaan bedenken welke dieren
en planten er zouden kúnnen leven, hoe ze de stad
duurzamer kunnen maken, hoe stad en natuur
samen kunnen leven. Als onderzoekers, verbeelders
en uitvinders gaan ze de Groene Stad bouwen,
tekenen, schilderen, knippen en vormgeven. Binnen
dit project kun je goed de thema’s ‘duurzaamheid’,
‘vergroening van de stad’ en ‘leven met klimaatverandering’ behandelen.

notities

Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

De Groene Stad
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De Bouwplaats
Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: techniek, ruimtelijk
inzicht, motorische vaardigheden,
ambachtelijk werken, samenwerken
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

notities

Spijkers, restjes hout, schroeven, hamers, lijm en een
zaag: meer heb je niet nodig om de klas om te toveren tot
een heuse bouwplaats. De kinderen gaan dit keer wel een
stapje verder: ze maken eerst een ontwerp, denken na
over formaat, verbinding en constructie en leren technische vaardigheden om veilig aan de slag te gaan. In kleine
groepjes geven ze vorm aan hun ideeën. Met als eindresultaat diverse spannende, houten bouwwerkjes die samen
een stad of dierentuin, een robotfabriek, wagenpark of
abstracte kunstexpositie kunnen vormen. Goed aan te
passen aan ieder lopend thema op school!
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Een mooi project voor
de groepsvorming bij de
start van het schooljaar!

Gezamenlijk kunstwerk

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: samenwerken,
eigenaarschap,
zelfvertrouwen, groepsvorming
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten in overleg

notities

De hele klas bouwt mee aan één groot kunstwerk waarbij alle
losse onderdelen samen een geheel vormen. Ieder kind voegt
iets van zichzelf toe aan het kunstwerk als geheel, zoals ieder
kind ook iets van zichzelf bijdraagt aan de klas als geheel.
Maak er een mozaïek, kunstboom, gebouw, totempaal, slinger,
collage, mobile, muurschildering of wandkleed van! Op deze
manier wordt samen kunst maken ook een mooie groepsvormende activiteit. Het eindresultaat krijgt een blijvend plekje in
de klas of school.

Groep: 1 t/m 8
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Groep: 1 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55

Worden wat je wil!
- Kinderboekenweek-project
Het Kinderboekenweekthema ‘Worden
wat je wil’, is de perfecte aanleiding
voor een beeldend project waarin de
kinderen gaan verbeelden wie of wat ze
willen worden. Ze gaan eerst nadenken
over hun toekomst. Vervolgens gaan ze
dit toekomstvisioen in 2D of 3D verbeelden. In overleg met de vakdocent wordt
bepaald welke techniek er gebruikt gaat
worden. De resultaten worden geëxposeerd zodat de hele klas een blik krijgt
in ieders gedroomde toekomst.

Tags: kansengelijkheid,
identiteitsvorming,
zelfvertrouwen,
Kinderboekenweek
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

notities

En dan over 20 jaar een reünie
organiseren!
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Kijk mij eens!
Maak een kijkdoos over én met jezelf! Onder begeleiding
van de vakdocent maakt ieder kind een bijzonder ruimtelijk
zelfportret in een doos. We verzamelen objecten, kleuren,
plaatjes, foto’s, geluiden en teksten die iets over jezelf vertellen. De doos wordt daarna helemaal ingericht, beschilderd
en beplakt tot een kunstzinnig zelfportret. Met alle dozen bij
elkaar ontstaat een prachtig groepsportret van de klas!

Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Bijzonderheden: identiteit,
groepsvorming
Prijs: vanaf € 247,50
(gr. 1-3) / € 348,75 (gr. 4-8)
+ materiaalkosten € 40,-

notities

Een mooi, verbindend project
als start van het schooljaar!

Groep 1 t/m 8
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Sluit mooi aan bij de Winterperiode en
natuurlijk het Amsterdam Light Festival!

LichtKunst

Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 42, 45, 54, 55, 56

LichtKunst is helemaal hip! Ieder jaar is
Amsterdam het decor van unieke lichtkunstwerken tijdens het Amsterdam Light
Festival waarbij hedendaagse kunstenaars
licht als thema en materiaal voor hun
kunstwerken gebruiken. Daan Roosegaarde
en Diet Wiegman zijn kunstenaars die hun
lichtkunst inzetten om het onzichtbare
zichtbaar te maken. Met deze kunstenaars
als inspiratiebron leren de leerlingen hun
fantasie én technisch ruimtelijk inzicht
te gebruiken en maken ze in groepjes
een sculptuur van de gekste materialen.
Uiteindelijk verschijnen in het donker de
meest wonderbaarlijke beelden. In overleg
met de school bepalen we welk soort lichtkunstwerk het beste past bij de vraag.

Tags: samenwerken, techniek,
kunstgeschiedenis, creërend vermogen

notities

Prijs: vanaf € 348,75
+ materiaalkosten € 40,-
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Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: ambachtelijk werken,
techniek, motorische
vaardigheden
Prijs: vanaf € 348,75
+ materiaalkosten € 75,-

Druktechnieken

notities

Trek lijnen in de etsplaat, guts een vogel uit linoleum of
schilder op een stuk perspex. Het is niet eenvoudig om je
afbeelding goed op papier te krijgen, want eerst moet er flink
nagedacht worden over werken in spiegelbeeld en het gebruik
van lagen in kleur en vorm. Dan volgt het magische moment:
de inkt wordt op de plaat aangebracht, je papier er voorzichtig
tussen en terwijl de pers draait, rolt je afbeelding eruit! Altijd
weer anders dan je denkt. Met de drukpers valt er veel te
ontdekken, leren de leerlingen omgaan met techniek én fantasie en is verassing een belangrijk element.
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Groep: 4 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55, 56
Tags: ruimtelijk inzicht,
kunstgeschiedenis,
cultureel erfgoed, techniek
Prijs: vanaf € 348,75
+ materiaalkosten € 40,-

Rondlopen in een schilderij

notities

Dit project is goed uit
te breiden naar een
complete leerlijn.

Wat als je nu eens in een schilderij zou kunnen stappen en erin
rond zou lopen? In dit project gaan we met dat idee aan de
slag. We toveren een platte 2D afbeelding om tot een ruimtelijk
3D beeld. Leerlingen gaan beroemde kunstwerken omzetten
in een ruimtelijk beeld en hier nog een geheel eigen dimensie
aan toevoegen. De kunstwerken komen op deze manier los van
het doek en worden tot leven gewekt. Een heel mooie manier
om kunstgeschiedenis te combineren met creatieve vorming.
Creatief met klassiekers dus.
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Groep: 4 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 39, 45, 54, 55
Tags: burgerschap,
samenwerken,
milieubewustzijn,
duurzaamheid
Prijs: vanaf € 348,75
+ materiaalkosten in overleg

Afval bestaat niet
- Recycle Art

notities

Leuk om te doen in de lente rondom
de Landelijke Opschoondag van
Nederland Schoon!

Er is tegenwoordig veel aandacht voor de
plastic soep, de wegwerpmaatschappij en het
belang van recyclen. In dit project gaan de
kinderen kunst maken van afval- en wegwerpmaterialen. Een mooie manier om creativiteit
en milieubewustzijn te combineren! De
kinderen gaan eerst als echte Amsterdamse
Stadsjutters materialen ‘jutten’ en verwerken
dit vervolgens in een sculptuur. Maak samen
met de klas één groot Recycle-beeld of een
eigen kleine, zelf gejutte sculptuur! Dit project
kan natuurlijk een heel mooi onderdeel zijn
van een schoolbreed thema over afval.
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Graven in het
Verleden
- Geïnspireerd op
de Noord-Zuid lijn
Wat vind je allemaal als je gaat graven
onder de stad? En hoe verandert dat als je
steeds dieper gaat? Tijdens de bouw van
de Noord-Zuid lijn werden vele duizenden
objecten opgegraven uit verschillende
tijdsperiodes. In dit archeologische kunstproject maken de leerlingen een eigen
rariteitenkabinet met zelfgemaakte kunstvoorwerpen die passen bij verschillende
periodes uit de geschiedenis. Onderzoek
en fantasie gaan hier dus hand in hand. Een
bezoek aan metrostation Rokin, met daarin
een expositie van de vele écht opgegraven
objecten uit de bodem behoort natuurlijk
ook tot de mogelijkheden.

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 51, 52, 54, 55, 56
Tags: cultureel erfgoed, Amsterdam,
kunstgeschiedenis, creërend vermogen

notities

Prijs: vanaf € 348,75 + materiaalkosten € 40,-

Laat de kinderen voorwerpen uit de
huidige tijd maken en ‘begraven’ in
de aardlaag van deze tijd. Voer voor
de archeologen van de toekomst!

12

PRINT
BOEK DIT PROJECT

Ode aan je rolmodel
Rolmodellen zijn voor kinderen heel belangrijk voor de
vorming van hun identiteit. Steeds vaker worden rolmodellen
ingezet als inspirators en ‘opvoeders’. In dit project maken
kinderen een ode aan hun rolmodel in de vorm van een beeld
of schilderij. Het stimuleert kinderen na te denken over de
waarden die ze belangrijk vinden en wat ze inspirerend vinden
in een rolmodel voor hun eígen leven. Deze aspecten proberen
ze naar voren te laten komen in hun kunstwerk. Een uitdagend
en inspirerend project waarin kinderen via het rolmodel iets
van zichzelf kunnen laten zien!

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 37, 54, 55, 56
Tags: identiteitsvorming,
zelfvertrouwen, diversiteit,
kansengelijkheid
Prijs: vanaf: € 348,75
+ materiaalkosten € 40,-

notities

Breid het project uit met een
filosofieles over identiteit,
rolmodellen en eigenwaarde
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Combineer dit project met
een dansdocent voor een
spetterend catwalk-optreden!

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 54, 55
Tags: mode, creërend vermogen,
zelfvertrouwen, presenteren

In dit project gaan de kinderen als extravagante, kunstzinnige
modeontwerpers aan de slag. Modeontwerpers zijn namelijk
óók echte kunstenaars. Ze maken de meest bijzondere creaties voor op de catwalk die telkens weer nieuwe inspiratie
geven voor de laatste modetrends die in de winkelstraten
terug te vinden zijn. Alle creaties worden uiteindelijk gepresenteerd op de catwalk in een spetterende modeshow! Parijs,
Milaan, New York, here we come!

notities

Prijs: vanaf € 348,75
+ materiaalkosten in overleg

Waanzinnige Mode!
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Ontwerp je eigen stad of land
Het zelf bedenken en ontwerpen van
een stad of land noem je ‘Geofictie’. In
veel beroemde kinderboeken worden
dit soort landen tot leven gewekt, denk
aan Brief voor de Koning of In de ban
van de Ring. Leerlingen gaan in groepjes
een geheel nieuw fantasieland of stad
vormgeven en inrichten. Hoe ouder
de leerlingen, hoe meer aspecten er
kunnen worden toegevoegd. We maken
sowieso een mooie kaart met legenda,
een 3D maquette en een eigen vlag!
Maar welke taal spreken ze er? Waar
verdienen ze hun geld mee? Hoe wonen
ze? Welk klimaat heeft het land en wat
betekent dat voor de flora en fauna?
Schrijf zelfs een heus volkslied of grondwet voor je land. Je kunt het uitbreiden
zoveel je wil en de activiteiten ook mooi
koppelen aan reken- en taallessen. Een
prachtig project waarin we schepper
én ontdekkingsreiziger zijn in nieuwe
landen en/of steden!

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 2, 32, 49, 50, 51,
54, 55
Tags: multidisciplinair,
wereldoriëntatie, ruimtelijk
inzicht, samenwerken
Prijs: vanaf € 450,+ materiaalkosten € 40,-

notities

Breid het project uit met een
filosofieles over burgerschap of
een dansles over volksdansen
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Tip: maak als afsluiting als
echte ervaringsdeskundigen een
rondwandeling langs de bestaande
openbare kunstwerken in je buurt!

Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55, 56
Tags: Amsterdam, probleemoplossend vermogen,
ruimtelijk inzicht, cultureel erfgoed
Prijs: vanaf € 348,75 + materiaalkosten € 40,-

Kunst voor de stad

notities

De Dokwerker, Het Lieverdje, Het Anton de
Kom monument... met meer dan duizend
kunstwerken in de openbare ruimte is
Amsterdam één groot openluchtmuseum!
In dit project krijgt de klas de opdracht om
een openbaar kunstwerk voor een plek in
hun buurt te ontwerpen. Op een saai pleintje, een hoog dak of op het schoolplein?
En waar moet je dan allemaal rekening
mee houden? Wat wordt het formaat en
het materiaal? Is het hufterproof, wat
vinden omwonenden ervan en wat mag het
kosten? In een maquette worden door de
kinderen ontworpen beelden in de omgeving geplaatst en gepresenteerd voor een
echte ‘kunstcommissie’.
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