
Kunst In de Klas | Rembrandt

leerjaren
Groep 1 en 2 workshop

Rembrandt
De workshop ‘Rembrandt’ is bestemd voor de groepen 1 en 2. 
We beginnen in de kring en ik vertel het verhaal van Rembrandt 
de beroemde kunstschilder van de 17e eeuw. Rembrandt krijgt 
een grote opdracht, namelijk twee portretten maken van Oopjen 
en Marten die gaan trouwen (Kerndoel 56).
Maar wat gebeurt er in de 2016 met deze schilderijen?!
Dit verhaal gaat over liefde, ruzie en kunst... 
Wat doe je als je ruzie hebt? 
Kleuters komen vaak met mooie oplossingen… 
Na dit verhaal met een goed einde (daar houden we van) gaan de 
kleuters in hun eigen groepje aan de slag met de portretten van 
Marten en Oopjen. 
Na afloop gaan we gezamenlijk het werk bekijken (Kerndoel 55).

leerdoelen * Leerlingen maken kennis met Rembrandt  
  en het verhaal van Oopjen en Marten. 
  Over liefde, ruzie en kunst. Wat doe je als je ruzie hebt? 
 * Leerlingen ervaren het werken met kleur en krijtjes 
 * Leerlingen presenteren hun eigen werk
 * Leerlingen reflecteren op elkaars en eigen werk

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)
• Beeldmateriaal van verhaal Rembrandt en Oopjen en Marten
  • Kleurprinten A3 (= tekenmateriaal)
 • Krijtjes

Werkvorm
We beginnen in de kring, vervolgens gaan de kinderen in hun 
eigen groepje aan de slag. We eindigen in de kring om met elkaar 
het werk te bekijken en te bespreken. Welke Oopjen past bij welke 
Marten?

tijd
Workshop, inclusief bespreken/opruimen: 75 minuten. 
(excl. voorbereidingstijd)

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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