
Kunst In de Klas | stilleven

leerjaren
Groep 3 en 4 (serie van drie lessen)

stilleven
Naar aanleiding van het stilleven met schelpen van Balthasar van der 
Ast (Centraal Museum)  gaan de kinderen zelf ook een stilleven maken 
op canvas met als onderwerp schatten van de zee: schelpen. 

leerdoelen * Leerlingen leren de termen ‘compositie’ en ‘stilleven’
 * Leerlingen schilderen een ‘stilleven’
 * Leerlingen leren kleuren mengen
 * Leerlingen ervaren het effect van licht / kleur
 * Leerlingen ervaren de effecten van de verschillende  
  composities’

digitale variant: stilleven 
Er is van deze lessenserie ook een ‘thuiswerk-variant’ ontwikkeld.
Meer informatie hier over? Neem contact met mij op.

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 met toelichting
  • Canvas
 • Verf met kwasten/palet/doekjes
 • (Tafel)schilderezels (check of school dat ook zelf in huis heeft?)
Notabene, hebben de kinderen op school schilderschorten? 
Zo niet ouders informeren: oude kleren aan.

Werkwijze
Bij aanvang van elke les is er een klassikale start (waarbij gebruik 
wordt gemaakt van het digitale bord). Er volgt uitleg en we 
bespreken wat we gaan doen.
De klas wordt gesplitst (in twee of 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 schilderen in 
een groep van maximaal 12 kinderen. De lessenserie is opgebouwd 
uit drie delen, het eindresultaat is een stilleven op canvas.

tijd
Lessenserie van drie lessen.
Per les Gezamenlijke start: 15 min. introductie met slideshow
 Aansluitend: 60 min per groep (incl. wissel/schoonmaak).
(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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