
Kunst In de Klas | Portret maken - module 1

leerjaren 5, 6, 7 en 8 (workshop of lessenserie, module1)

Portret maken - module 1
Deze lessenserie bestaat uit ‘opbouwende’ modules maar deze les, 
module 1, kan ook ‘solo’ als workshop gegeven worden.
Portretteren is mijn passie, de mens is mijn inspiratiebron als beeldend 
kunstenaar. Ik vertel het een en ander over de portretkunst en laat wat 
voorbeelden van verschillende stijlen zien.
Dan beginnen we met de basis. We kijken naar de verhoudingen van een 
portret. Waar zitten de ogen? En de neus? En de mond?
Zijn daar regels voor? Is dat bij iedereen hetzelfde?
De kinderen gaan in deze les elkaar tekenen in tweetallen die tegenover 
elkaar zitten.

leerdoelen
*  Leerlingen krijgen kennis over de  

mogelijkheid ‘de Mens’ als inspiratiebron
* Leerlingen leren de verhoudingen van het menselijk gelaat 
* Leerlingen tekenen 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)
• Printen met gezichtsverhouding
• A3 tekenpapier (voorgeprint met aanwijzing)
• Krijtjes

Materiaal (op school)
• Potloden / gum

Werkvorm
In tweetallen. De kinderen krijgen een (voorgeprint) A3 
tekenpapier waarbij ze (met een kleine ondersteuning) elkaar 
gaan portretteren. 
Deze werkvorm  zou natuurlijk ook met ouders samen kunnen. 
Het gaat er om goed te leren kijken naar de ander (in eventueel 
volgende modules naar zichzelf)

tijd
75 minuten per les  
(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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