Lesvoorbeelden Beeldende vorming
LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: PIMP TO BLING-BLING

"Verzamel tweedehands spullen en ga ze
pimpen!"
Impuls: Voorstelling van 'Het mobiele naaiatelier', een Bling-Bling party.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Leerlingen moeten enige basiskennis hebben van materialen en
technieken.
Kernbegrippen: Assemblage, 3dm., decoratie, kleur, expositie, decor, rekwisieten,
regisseur.
Bronnen: werk van popart kunstenaars, readymades, tv-uitzending van 'De Grote
Beurt' Veronica, websites over het oppimpen van kleding, bijvoorbeeld www.lodicha.nl
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Maak er een groepsdracht van.
Giet de presentatie in een spelvorm, maak er bijvoorbeeld een puzzeltocht van. Op
deze manier kun je op een speelse manier aandacht besteden aan reflecteren.
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Titel: MOET IK DIT GELOVEN?

"Interview een kunstenaar en manipuleer de
volgorde van vragen en antwoorden!"
Impuls: Workshop filmbewerken, het interview met een beroepsbeoefenaar in zijn
werkomgeving.
Tijdsindicatie: 5 x 2 uur (incl. workshop).
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Filmen, interviewen, leerlingen hebben een workshop filmen gehad.
Kernbegrippen: Montage, manipulatie, media-educatie.
Bronnen: Roddelbladen, shownieuws, enzovoort.
Kernconcept: Media en communicatie.
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Titel: ENTER MY SP@CE

"Maak een zelfportret op de computer!"
Impuls: Workshop photoshop, workshop modefotograaf.
Tijdsindicatie: 4 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Basiskennis ict.
Kernbegrippen: Compositie, afsnijding, overlapping, collage.
Bronnen: Documentaire: 'Beperkt houdbaar' van Sunny Bergman, werk van Micha
Klein, second life.
Kernconcept: Kunst en maatschappij.

Tip
Gebruik een relatief eenvoudig computerprogramma zoals 'Paint' als leerlingen hier
nog niet zo vaardig in zijn.
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Titel: VERRE GEZICHTEN

"Maak een portret met alledaagse dingen!"
Impuls: Tv-uitzending van 'Verre gezichten' VPRO, workshop teken- en
schildertechniek, keramiek, film (stop-motion techniek).
Tijdsindicatie: 7 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Animatie, assemblage.
Bronnen: Werk van Arcimboldo.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Laat leerlingen de stop-motion techniek ook gebruiken bij een klei-animatie of het
tot leven laten komen van een gebruiksvoorwerp, animatiefilm (bijv. zoals 'Paniek
in het dorp' VPRO).
Laat leerlingen het werkstuk live maken en laat andere leerlingen dit opnemen.
•
Maak in plaats van een film een diapresentatie van de verschillende stappen.
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Titel: I'M DREAMING OF A ...

"Ontwerp de koffer voor je droomreis!"
Impuls: Film: 'Transylvania', 'Les Triplettes de Belville', 'In de ban van de Ring',
enzovoort.
Tijdsindicatie: 6 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Ruimtelijk, assemblage, compositie, kleur.
Bronnen: Werk van een surrealistische kunstenaar, het boek: 'Mijn droomreis door
kunst en kleuren' Josien Broeren.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Geef ver van tevoren aan dat leerlingen een oude koffer moeten meenemen!
•
Laat leerlingen een kledingstuk ontwerpen voor bij de droomreis.
•
Laat leerlingen muziek uitzoeken voor bij hun droomreis (of kies bijvoorbeeld een
viertal muziekstukken uit en biedt die aan).

5

LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: BEEST

"Maak een strand- of een kleefbeest!"
Impuls: Bekijk de films over strandbeesten van Theo Jansen, plakbandkunst van Mark
Jenkins en Willie Beckmans, een workshop van Willie Beckmans.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Omgevingskunst, construeren, ritme, structuur.
Bronnen: Eigen ervaringen aan het strand, ervaring met beesten, film: ‘The Day of the
Triffids’.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tip
Gebruik deze opdracht als groepsopdracht tijdens een introductieweek of kampeerweek
aan zee!

6

LEEROPGAVE Beeldende vorming

Titel: TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

"Ontwerp en maak samen een zeepkist!"
Impuls: Documentaires van Joost Conijn en Panamarenko.
Tijdsindicatie: 8 x 2 uur, afgesloten met een tweedaagse: een dag afwerking zeepkist,
een dag zeepkistenwedstrijd.
Doelgroep: Klas 2
Voorkennis: Samenwerken, leerlingen moeten eenvoudige verbindingen kunnen
maken van hout, metaal, kunststof, enzovoort.
Kernbegrippen: Vorm, construeren, kleur, techniek.
Bronnen: aflevering van ‘Ter land, ter zee en in de lucht’, film van Pipi Langkous.
Kernconcept: Inspiratie en vormgeving.

Tips
•
Vraag bij de plaatselijke fietshandel, schroothandel, houtzagerij om materiaal!
•
Bied deze leeropgave in samenhang met techniek aan.
•
Laat leerlingen een sponsor zoeken voor hun zeepkist, maak er een
benefietwedstrijd van waarbij de sponsorgelden aan een goed doel besteedt
worden.
•
Besteed extra aandacht aan de samenwerking binnen het groepje.
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Titel: WIE BEN JIJ?

"Maak een portret van je klasgenoot!"
Impuls: Workshop van een portretkunstenaar.
Tijdsindicatie: 6 X 2 uur (excl. workshop).
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Compositie, overlapping, afsnijding, kleur- en materiaalgebruik.
Bronnen: Vriendenboekjes, portretten van Frida Kahlo.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Gebruik deze leeropgave als startopdracht in de eerste klas en bespreek hierbij
ook de algemene regels en afspraken voor de lessen beeldende vorming over de
lesopbouw, het gebruik van het kunstdossier, de omgangsnormen, enzovoort.
•
Combineer deze leeropgave met de leeropgave voor muziek: “Dit vind ik nou
mooi!”
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Titel: MULTI CULTI

"Ontwerp je culturele kledingstuk en organiseer
een modeshow!"

Impuls: Een workshop naar keuze: grime, presentatietechniek, modeshow lopen,
enzovoort, de multi-culti modeshow.
Tijdsindicatie:6 x 2 uur.
Doelgroep: Klas 1
Voorkennis: n.v.t.
Kernbegrippen: Collage, decoratie, kleur- en materiaalgebruik.
Bronnen: De aankleedpop met magneet en diverse kledingstukken.
Kernconcept: Identiteit en diversiteit.

Tips
•
Een verkleedpartij in de klas is natuurlijk minder omvangrijk en voor sommige
leerlingen een stuk veiliger.
•
Beschilder de aankleedpop met magneetverf en plak aan de achterzijde van de
kledingstukken magneetstrips.
•
Maak een keuze: voor verschillende culturen of voor verschillende subculturen.
•
Bied deze opdracht in samenhang met het vak Mens en maatschappij aan.
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