
KUNST IN DE KLAS | Zelfportret maken module 3 | 3D

Leerjaren 5, 6, 7 en 8 (lessenserie, module 1 & 2 & 3)

Portret maken (3d) 
Voorafgaand aan deze module hebben de kinderen module 1 Portret-
workshop en module 2| 2D zelfportret gedaan. Om kennis te maken met 
het maken van een portret starten we in module 1 op ‘het platte vlak’, 
de kinderen tekenen elkaar. In module 2 tekenen ze een zelfportret 
en in module 3 gaan ze aan het werk met een zelfportret op het drie-
dimensionale vlak, namelijk met klei. Dat werkt heel anders dan twee-
dimensionaal werken. Deze les wordt in kleine groepjes gegeven, 
voor module 3 | 3d wordt een dag gereserveerd.

Leerdoelen
*  Leerlingen krijgen kennis over de  

mogelijkheid ‘de Mens’ als inspiratiebron
* Leerlingen leren de verhoudingen van het menselijk gelaat 
* Leerlingen boetseren een portret
* Leerlingen gaan naar anderen kijken
* Leerlingen gaan naar zichzelf kijken
*  Leerlingen ervaren dat anderen maar ook zij zelf  

inspiratiebronnen kunnen zijn

Kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukkenen om er mee te communiceren.

Kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.

Benodigheden 
Materiaal (wordt door mij verzorgd)
• Slideshow (digitaal bord)
• Klei
• Kleisnijder/ houtjes /plantenspuiten
• Werkplankjes (met armatuur) extra plankjes 
 (mogen kinderen houden)
  •  Kleine naamkaartjes met de namen van de kinderen 

(voor bij de kunstwerken)

Werkwijze
Bij aanvang van elke les is er een klassikale start (waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het digitale bord). Module 1 & 2 kunnen klassi-
kaal gegeven worden. Om meer persoonlijke begeleiding te kun-
nen geven wil ik in module 3 in kleinere groepen werken. De klas 
wordt gesplitst (meestal in drie groepen, afhankelijk van het totaal 
aantal kinderen in de klas). Er is dus een andere ruimte nodig waar 
de kinderen, onder begeleiding van mij, kunnen boetseren in klein 
groepsverband.

Tijd
De eerste twee modules duren 90 minuten per les. 
In module 3, bij het opdelen in kleinere groepen, wordt er per 
groepje een uur gewerkt wordt. De dag sluiten we gezamenlijk / 
klassikaal af. Voor module 3 wordt een dag gereserveerd.
Het lesmateriaal wordt door mij verzorgd.

Digitale expositie
Het is mogelijk om een digitale expositie door mij te laten verzorgen.
De extra kosten van een digitale expositie bedragen: 75 euro.

Mochten er vragen zijn, graag contact opnemen met:
Joan Wamsteeker.
mail: info@joanwamsteeker.nl
mobiel: 06 209 09 48
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