
 

 



De leerlingen kunnen vormen waarnemen en benoemen en samenstellingen met vormen maken. Ze kunnen 
secundaire en tertiaire kleuren mengen en kleurnuances aanbrengen. De leerlingen kunnen ruimtelijkheid in 
textuur en ruimtesuggestie aanbrengen door transparant gelaagd te werken in een collage. Ze hebben inzicht 
in en werken met ruimtelijke vormen. De leerlingen boetseren uit één stuk door klei in beweging te brengen.  
In deze lessenreeks werken ze met de volgende materialen en technieken: tekenen, schilderen, boetseren en 
collage. Beeldaspecten die aan bod komen zijn vorm, kleur, compositie, ruimte, ruimtelijke vorm en textuur. 
Ze leren werken volgens een richtinggevend creatief proces: ze oriënteren zich op de opdracht, onderzoeken 
het materiaal, voeren een eigen, creërende opdracht uit en evalueren op hun werk en het werkproces. 

Algemeen: De mogelijkheid om afbeeldingen via het digibord te tonen. 

A4-papier, potlood, kleisnijdraad, per leerling tot ca.600 gr. zachte fijne 
chamotteklei of oefenklei, nat badstofdoekje, boetseerhoutje of 
satéprikker, boetseerplankje, materiaal om textuur te stempelen (bv. 
schroeven, ribkarton, wasknijpers, harde penselen, boetseerhoutjes, 
spijkertjes, versiering van lepeltjes of ringetjes), Papieren bordjes, zonder 
opdruk, (eventueel van te voren geverfd als een kom water: blauwe en 
groene verf, kwasten, papieren handdoekjes waterbakken), of een stuk 
gekleurd karton, rond geknipt op bordformaat, oliepastelkrijt).  

De leerlingen kijken naar schilderijen van Claude Monet. Ze maken een collage met transparant papier in lagen 
van een stukje van de waterlelievijver van Claude Monet

De leerlingen kijken naar kunstwerken met waterbewoners. Zij boetseren vissen uit een stuk, of eventueel 
andere dieren die in of langs de sloot leven. 

De leerlijn beeld is ontwikkeld door CKC & partners en 
geschreven door Loulou Joolen en Gerart Kamphuis.
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Introductie:  
De leerlingen kijken naar schilderijen van Claude Monet. Ze maken een collage met transparant papier in 
lagen van een stukje van de waterlelievijver van Claude Monet    
    

Oriënteren:  De vijver van Monet 5 minuten 

Opdracht: Bekijk schilderijen van de vijver van Monet (afbeelding 1, afbeelding 2), Benoem het bruggetje, 
de lelies, de hangende wilgen, het doorzichtig schilderen, de spiegeling. Wat zou je zien je als je vanaf het 
bruggetje naar het water kijkt? Als je nog beter kijkt, kun je tot op de bodem kijken. Wat zie je dan? Noem 
diertjes en waterplanten die je dan kunt zien. Kan er in een sloot nog wat anders onder water liggen? Wat? 

Reflecteren: Heb je wel eens door het water de sloot ingekeken? Vanaf een brug, vanaf de kant? Heb je wel 
eens vanaf de rand van het zwembad iemand onder water zien zwemmen? Kun je al zwemmen? 

 

Onderzoeken:  Glashelder water 15 minuten 

Opdracht: Scheur hele kleine stukjes transparant blauw papier. Leg ze over elkaar heen op een donker 
papier. Hoe maak je iets zichtbaar wat onder water ligt of zwemt? Hoe maak je bladeren die op het water 
drijven? Hoe maak je bloemen die erbovenuit steken? Probeer het uit met een stukje wit of roze.  
Probeer hoe je stukjes kunt lijmen met een vingertop, terwijl je de rest van je vingers droog houdt. 

Reflecteren: Wat gebeurt er als je een onderwatervis maakt van transparant papier, en wat bij gewoon 
papier? Wat voor kleur gebruik je onder water? Wat gebeurt er als je tijdens het plakken nog probeert te 
scheuren?  

 

Uitvoeren:  Waterlelies 30 minuten 

Opdracht: Maak een stukje van de waterlelievijver of  een poldersloot van boven gezien. Iets onder water 
(waterplanten, een vis  of dier of voorwerp), iets wat op het water drijft, iets wat boven water uitsteekt  
(waterlelies met bladeren). Gebruik transparant papier voor het water en de waterplanten onder water (zie 
voorbeeld). Kies eerst de kleuren die je nodig hebt en scheur een bergje kleine stukjes, water aan sliertjes, 
leliebladeren ronde, voor bloemen stroken die je tot een bloem vouwt/frommelt of losse bloemblaadjes. Je 
mag een onderwater voorwerp/diertje met een lastige vorm wel even knippen als het nodig is. Lijm nu de 
stukjes op je witte papier. Gebruik een vinger voor de lijm, dat werkt sneller en handiger dan kwastjes. 

Reflecteren: Wat ga je onder, op en boven water maken? Staat je water stil of  zie je rimpels of golven? Wat 
ga je eerst neerleggen en vastlijmen, wat daarna? Kun je nog door het water naar de bodem kijken? Maak je 
bloemblaadjes apart of vouw of frommel je hele bloemen? Hoeveel bloemen en bladeren maak je?  

 

Evalueren:  Een grote vijver 10 minuten 

Opdracht: Bekijk met elkaar de stukjes vijver. Bespreek hoe het gelukt is, wat er voor spannends te zien is 
onder water en wat je boven water ziet.  

Reflecteren: Wat was er leuk, lastig,? Wat heb ik geleerd? Bekijk nog eens het schilderij van de vijver van 
Monet. Waarin is jullie kunstwerk anders, hetzelfde?   

 

Aanvullende suggesties: 

1. Maak de waterlagen van verschillende tinten verf. Verzin een oplossing voor wat onder water ligt. 
2. Maak een collage van de vijver van boven op een stuk transparant calqueerpapier. Lijst ze in met een 

rand van gekeurd papier en hang ze voor het raam. Ook hier de waterlelies erbovenop.   
3. Beplak een flinke glazen pot met stukjes zijdevloeipapier in verschillende kleuren. De vissen in de 

onderste plak-laag. Zet er een led-lampje in. 
4. Kijk wat er gebeurt als je de collage niet op wit maar op donker papier laat maken. 

Groep 3, lessenreeks ‘verankering’, les 4 
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Lesdoel: De leerlingen boetseren een dier uit een stuk klei. Ze maken er een 
betekenisvolle textuur op. 

Benodigde materialen: A4-papier, potlood, kleisnijdraad, per leerling tot ca.600 gr. zachte fijne 
chamotteklei of oefenklei, nat badstofdoekje, boetseerhoutje of 
satéprikker, boetseerplankje, materiaal om textuur te stempelen (bv. 
schroeven, ribkarton, wasknijpers, harde penselen, boetseerhoutjes, 
spijkertjes, versiering van lepeltjes of ringetjes), Papieren bordjes, zonder 
opdruk, (eventueel van te voren geverfd als een kom water: blauwe en 
groene verf, kwasten, papieren handdoekjes waterbakken), of een stuk 
gekleurd karton, rond geknipt op bordformaat, oliepastelkrijt).  

Opdrachten: Slootbewoners Uit een stuk Vis op je bord Slootleven  

 
Introductie:  
De leerlingen kijken naar kunstwerken met waterbewoners. Zij boetseren vissen uit een stuk, of eventueel 
andere dieren die in of langs de sloot leven. 
    

Oriënteren:  Waterkunst 5 minuten 

Opdracht: Ken je dieren die leven in en bij de sloot? Bekijk kunstwerken: Yvon Grevers – Vogels in het riet 
(Zoetermeer), Mark Dedrie – IJsvogeltje op paal, Caroline Kortenhorst & Mark Oonk – De schelp van 
Oosterheem (Zoetermeer), Metaalvissen (Harley park Queensland), Mozaïekvis (Belfast, Noord-Ierland), 
Chinese porseleinen kom met karper, Pablo Picasso – Sardines op een bord.  

Reflecteren: Heb je zelf wel eens reigers, eenden, meerkoetjes, waterhoentjes, zwanen, futen, kikkers 
gezien bij de sloot? Heb je wel eens vissen zien zwemmen in de sloot, zoals grote karpers, kleine baarsjes, 
kikkervisjes? Heb je wel eens met een netje iets gevangen uit de sloot? Heb je zelf een aquarium of vissen 
kom? Hoe is dat? 

 

Onderzoeken:  Uit een stuk 15 minuten 

Opdracht: Bekijk de afbeelding van de karper. Waar zitten vinnen, kieuwen, bek, schubben? Maak een 
tekening van een fantasievis van opzij. Hij mag anders zijn van vorm (dikker, langer, grotere kop, grotere of 
andere vinnen, andere schubben), maar wel met de onderdelen van de karper. Maak vervolgens een klein 
stukje klei (formaatgrote knikker) plat en glad. Probeer uit hoe je de textuur van de vinnen gaat maken, 
door te krassen, spikkelen, of te stempelen met iets. Probeer meerdere dingen. 

Reflecteren: Lukt het om een eigen vis te tekenen? Waarom zie je maar een oog? Waar zijn kieuwen voor? 

 

Uitvoeren:  Vis op je bord 30 minuten 

Opdracht: Toon enkele voorbeeldafbeeldingen van vis op je bord (afbeelding 1, google search). Boetseer 
uit een stuk klei een bijzondere vis. Hij mag plat zijn. Neem een stuk klei, maak er een bol of een groot ei 
van. Maak je bol wat plat, minstens zo dik als je vinger, en zo groot als je hand. Maak je ronde plak wat 
meer in de vorm van een vis door duwen en knijpen. Tekenen dan de vorm van de vis heel dun met een 
stokje. Zorg dat je zo weinig mogelijk hoeft weg te halen.  Haal dan met je stokje stukjes weg die er niet bij 
horen. Denk eraan hoe je de vorm en de vinnen wilt hebben. Maak de zijkanten glad, het lijf wat boller door 
er wat propjes krantenpapier onder te stoppen. Maak de vinnen iets dunner. Maak details; het oppervlak 
van de vis, schubben, graten in de vinnen, kieuwen, ogen mond. Werk ruimtelijk met reliëf. Gebruik 
stempeltechnieken voor de huid. Leg je vis te drogen op je bord/karton. Het kan een vijvertje zijn of een 
eetbord. Je kunt het bord met oliepastel versieren met leliebladeren of wier, schelpen enzovoorts 

Reflecteren: Wat voor vis maak je? Wordt het een echte vis of helemaal fantasie? Wat eet jouw vis: 
plantjes, kleine watervlooien, of is het een roofvis? Hoe laat je dat zien aan jouw vis? Maakt het uit of je 
begint met een ronde bal of met een eivorm? Hoe zorg je dat je vis heel blijft? Hoe ga jij schubben maken? 
Wordt het natuurgetrouw of ga je voor versiering? Wat voor stempel ga je gebruiken, of maak je helemaal 
zelf de textuur? Wat kun je doen als je de textuur toch niet mooi vindt? 

 
 
 
 
 

Evalueren:  Slootleven 10 minuten 

Opdracht: Bekijk met de leerlingen de vissen die zijn gemaakt. Bespreek of je kunt zien wat voor vis het is 
en hoe die leeft in de sloot.  

Reflecteren: Is je vis gelukt? Waar ben je blij mee? Wat is er apart aan jouw vis? Bekijk nog eens een van de 
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kunstwerken uit de oriëntatie. Waarin is jouw oplossing anders, wat heb je hetzelfde gedaan? Als je een 
eetbord maakt, bespreek dan het eten van vis/vissticks, of zie juist af van de link met voedsel. 

 

Aanvullende suggesties: 

1. Boetseer met de leerlingen een ruimtelijk visje wat in het water woont, uit een stuk klei (formaat 
sinasappeltje), zonder aanplakken van stukjes klei of onderdelen. Zorg dat er niets dunner wordt 
dan een vinger. Maak met een potlood een gaatje van ca. 4 cm. diep aan de onderkant. Als het 
droog is, kun je het op een stukje hout zetten waarin een spijker is geslagen, of op een stokje 
prikken en in een extra stukje klei zetten. Samen tentoonstellen op blauw papier. 

2. Boetseer met de leerlingen een vliegend vogeltje wat bij het water woont, uit een stuk klei 
(formaat sinasappeltje), zonder aanplakken van stukjes klei of onderdelen. Zorg dat erniets dunner 
wordt dan een vinger. Maak met een potlood een gaatje van ca. 4 cm. diep aan de onderkant. Als 
het droog is, kun je het op een stukje hout zetten waarin een spijker is geslagen, zodat het vogeltje 
kan vliegen. Of op een stokje in een extra stukje klei zetten. 

Materialen: i.p.v. bordjes kleine blokjes hout met een spijker erin geslagen,. Groot blauw karton, papier of 
lap voor de tentoonstelling.   

  




