
Kunst In de Klas | 17e eeuw - suriname / KetiKoti

leerjaren
Groep 7 en 8 (serie in drie delen)

17e eeuw / suriname KetiKoti
Deze lessenserie is ontwikkeld als digitale lessenserie die aansluit 
bij de 17e eeuw, die ook wel de gouden eeuw wordt genoemd. 
Vanwaar die naam? En was dat een ‘gouden’ eeuw voor iedereen? 
Het uitgangspunt is Suriname. Suriname was van 1667 tot 1954 een 
Nederlandse kolonie in Zuid Amerika. 
Suriname bestond toen voornamelijk uit plantages waar onder andere 
koffie, suiker, katoen geproduceerd werd. Het werk, dat vaak zwaar was, 
werd gedaan door slaven die vanuit Afrika werden ingevoerd door de 
West-Indische Compagnie. Daar kwam op 1 juli 1863 officieel een einde 
aan. Deze dag wordt ook vandaag de dag jaarlijks gevierd. 
De titel van deze feestdag is: Keti Koti. Weet jij wat dat betekent? 
De leerlingen zoeken dat op en ontwerpen een logo in ‘streetartstijl’. 
Ook als je niet zou weten wat Keti Koti betekent zou het logo vanuit 
zichzelf moeten spreken.
Deze lessenserie bestaat uit 3 delen. Deel 1 is een tijdlijn met uitleg 
(via pdf en filmpje) waarbij vragen worden gesteld die per mail naar mij 
beantwoord moeten worden. Wanneer ik alle mails/antwoorden 
ontvangen heb krijgen de kinderen per mail de creatieve opdracht, 
wederom met uitleg (via pdf en filmpje). De ontwerpen worden of 
digitaal of ‘in het echt’ (per post of opgehaald) ingeleverd (deze worden 
vervolgens gescand). 
Vervolgens stel ik een digitale expositie samen waarbij de kinderen hun 
eigen Top 3 kiezen door middel van stemmen per mail. De stemmen 
worden door mij verzameld en geteld. 
De top 3 wordt na afloop bekend gemaakt. De meeste stemmen gelden, 
net als in een democratie.
Het ‘stemmen’ is ook een belangrijk onderdeel omdat leerlingen zo 
kijken en leren naar/van het werk van de ander. 
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leerdoelen * Leerlingen kijken naar de geschiedenis /relatie
  van Suriname/Nederland
 * Leerlingen leren kritisch denken / kijken
 * Leerlingen leren het vormgeven van letters/
  typografie
 * Leerlingen kijken naar en leren van 
  het werk van anderen

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 en filmpjes

Werkwijze
Deze lessenserie is ontwikkeld voor digitaal ‘onderwijs op afstand’.

tijd
Lessenserie bestaande uit drie delen

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


