
 

                   
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Cultuureducatie met Kwaliteit 

 
 
 

 
Doorlopende leerlijn beeld 

Groep 4 
Lessenreeks ‘basis’ 

 
Deze leerlijn is ontwikkeld door CKC & partners. 

 
 

 

Het oerwoud 
 

 



Informatie over ‘Het oerwoud’ 
Groep 4, lessenreeks ‘basis’, vier lessen van 60 minuten 
 
Doel van de lessenreeks: 
De leerlingen vergroten hun vaardigheid in toepassingsmogelijkheden van materiaal. Ze werken met 
verhalende en figuratieve elementen die zij uiterlijk geloofwaardig en met gevoel weergeven. In deze 
lessenreeks werken ze met de volgende materialen en technieken: tekenen, schilderen en ruimtelijk plastisch 
vormen. Beeldaspecten die aan bod komen zijn vorm, textuur, ruimtelijke vorm, verhouding en expressie. 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. 
 
Materiaallijst: 
Les 1: Afbeeldingen, kleisnijdraad, per leerling ca. 600 gr. zachte fijne 

chamotteklei of oefenklei, nat badstofdoekje, boetseerhoutje of saté-
prikker, boetseerplankje.    
Afbeelding 1, afbeelding 2, kleisnijdraad, per leerling ca. 600 gr. zachte fijne 
chamotteklei of oefenklei, nat badstofdoekje, droge katoenenlap ca. 40x40 
cm, boetseerhoutje of saté-prikker.

Les 3: Afbeeldingen: Corneille – Oiseau rouge, Corneille – L’oiseau bariolé, 
Fabritius – Het puttertje, d’Hondecoeter – Het drijvend veertje.  
Kleurmengkaart (zie bijlagen) op het digibord. 
Wit tekenpapier A3- en A4-formaat, schoolverf in de kleuren donkerrood, 
geel en blauw, kwasten, waterbakken en papieren handdoekjes. 

Les 4:    Houtskool, kneedgum en rul, wit tekenpapier A3- en A4-formaat. 
 

Les 1: Grote dieren 

 

   

Het boetseren een dier uit een stuk klei is een uitdaging. Er ontstaat een dier met een verrassend eigen 
uitstraling. De betekenis van ‘oerwoud’ wordt verruimd als we ijsberen, apen en olifanten zien.  
 

Les 2: Bloembladerbeestjes Bescheiden 
leven 

Reliëf Plant en dier Kriebelbeestjes 

De leerlingen boetseren een klein diertje op een (deel van een) plant in klei-reliëf . 
 

Les 3: Vogels Dier en sier Verf en kleur Schilderij Nabespreking 

De leerlingen leren versieringen en decoraties waar te nemen. Tevens leren ze om decoratie, arcering en lijnen 
toe te passen om het karakter van de vorm te versterken. 
 

Les 4: Waterbeesten   Waterleven Materiaal-
onderzoek 

Kopje onder Het verhaal 

In deze les ervaren de leerlingen dat kunstwerken een verhaal vertellen. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag 
om met houtskool niet alleen waterbeesten, maar ook oerwoud-elementen te tekenen.  
 
 

Deze lessenreeks sluit aan bij de doorlopende leerlijn 
Cultuureducatie met Kwaliteit in Zoetermeer. Meer 

informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit vind je hier. 

 

De leerlijn beeld is ontwikkeld door CKC & partners en 
geschreven door Loulou Joolen en Gerart Kamphuis. Neem 

bij vragen contact op via  
primair-onderwijs@ckc-zoetermeer.nl. 

http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/gemeente.php?gemeente=ZH75&object=A&pagina=3
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/TM01:08595/&p=6&i=14&t=127&st=insecten&sc=%28insecten%29/&wst=insecten
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/RIJK01:SK-C-214/&p=2&i=14&t=76&st=bloemen%20in%20vaas&sc=%28cql.serverChoice%20all%20bloemen%20
http://www.kunsthuizen.nl/images/kh_artwork/Oiseau-rouge-Aquagravure2007-80x80m-oplage70-euro1740-JPG-1422101813-0_full.jpg
http://www.kunsthuizen.nl/images/kh_artwork/Corneille-Loiseau-bariole-Aquagravure-2009-100x80-oplag70-euro2260-jpg-1422019564-0_full.jpg
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/het-puttertje-605/
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http://www.cultuuropschool.nl/info/cultuureducatie-met-kwaliteit-2013-2016/
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Het oerwoud – Grote dieren 
Groep 4, lessenreeks ‘basis’, les 1 
  
Lesdoel: De leerlingen boetseren met alleen de handen een dier uit klei. Ze letten 

hierbij op vorm, verhoudingen, situatie of actie. De leerlingen vormen 
binnen de mogelijkheden van klei op basis van de eigen keuzes. 

Benodigde materialen: Kleisnijdraad, per leerling ca. 600 gr. zachte fijne chamotteklei of oefenklei, 
nat badstofdoekje, boetseerhoutje of saté-prikker, boetseerplankje.    

Opdrachten:   Grazers  rovers 
plukkers   

Uit een stuk Groot dier Dierenbeeld 

 
Introductie:  
Het boetseren een dier uit een stuk klei is een uitdaging. Er ontstaat een dier met een verrassend eigen 
uitstraling. De betekenis van ‘oerwoud’ wordt verruimd als we ijsberen, apen en olifanten zien.  
  

Oriënteren:  Grazers  rovers plukkers   5 minuten 

Opdracht:  In Zoetermeer staan een aantal beeldhouwwerken van dieren, zie hier. Bekijk 
beeldhouwwerken van dieren en let hierbij op kenmerken van het lichaam en de manier waarop het dier 
leeft. In wat voor oerwoud wonen ze? Kijk naar zwaar, licht, poten, nek, kop, bek, plaats van de ogen, vacht 
en patronen. Hoe heeft de kunstenaar het dier aangepast aan zijn verhaal ?  

Reflecteren: Welke oerwouddieren heb je zelf gezien? Waar? Wat vind je een mooi kunstwerk en waarom? 

 

Onderzoeken:  Uit een stuk 15 minuten 

Opdracht: Kneed een stuk klei los door de klei te verplaatsen met je duimen. Zorg dat je werk de tafel niet 
raakt. Druk een stuk klei samen tot een bal met je handpalmen en vingers. Maak het egaal door druk te 
zetten met je vingers. Wrijf rimpels glad met vochtige vingertoppen. Pak tot slot je klei in een natte, 
vochtige badstof lap in. Maak een balletje van een klein stukje klei en maak er een probeer-diertje van.  

Reflecteren: Hoe kneed je je klei uit elkaar? hoe maak je een perfecte bal? Hoe krijg je een kop, poten en 
een staartje? Wat gebeurt er als je een los staartje of oortje of pootje aanplakt? Wat als je een oortje of 
vleugeltje papierdun maakt? Hoe laat je iets dun lijken terwijl het nog pink-dik is?  

 

Uitvoeren:  Groot dier 30 minuten 

Opdracht: Boetseer met alleen je handen uit je grote klei-bal een groot oerwouddier naar keuze. Het dier 
heeft poten (vleugels mag ook) en een staart. Boetseer uit je grote bal eerst vijf duimdikke, korte 
uitsteeksels. Beslis dan wat de kop wordt en wat voor dier het gaat worden. Stel het dier voor in een actie 
of situatie. Denk aan de lichaamsbouw en de houding. Plak geen onderdelen aan. Meer kleine stukjes  
aanplakken en laten ‘groeien’ kan wel (dubbeltjes drukken). Als je dier staat maak je details (oogjes etc.) en 
textuur (vacht, veren of schubben) met een boetseerhoutje of stokje. 

Reflecteren: Welk verhaal hoort bij jouw dier?  Hoe zorg je dat je dier niet door zijn poten zakt, of de kop 
afbreekt? Hoe maak je het interessant en origineel? Waar wijk je met opzet af van de natuur? Waarom? 
Wat gebeurde er per ongeluk voor moois? 

 

Evalueren:  Mijn dierenbeeld 10 minuten 

Opdracht: Bekijk en bespreek de gemaakte dieren. Kijk nog eens naar het werk van de kunstenaars. 

Reflecteren: Kun je aan de dieren zien in wat voor omgeving ze wonen en wat ze aan het doen zijn? Wat 
vind je een spannend, origineel, knap, bijzonder kunstwerk?  Wat heb je zelf ontdekt? Wat vond je lastig? 
Wat zou je anders doen? Wat wil je nog maken?  

 

Aanvullende suggesties:  

Zet eens een paar verschillend gemaakte dieren van dezelfde soort, zoals olifanten, bij elkaar. Wat zien we? 

http://www.vanderkrogt.net/standbeelden/gemeente.php?gemeente=ZH75&object=A&pagina=3


Het oerwoud – Bloembladerbeestjes  
Groep 4, lessenreeks ‘basis’, les 2 
  
Lesdoel:  De leerlingen geven vorm aan de intieme relatie tussen kleine diertjes en 

planten. Ze suggereren diepte met een klei-reliëf in drie niveaus. Ze 
beelden de dieren met de juiste bouw en proportie af. 

Benodigde materialen: Afbeelding 1, afbeelding 2, kleisnijdraad, per leerling ca. 600 gr. zachte fijne 
chamotteklei of oefenklei, nat badstofdoekje, droge katoenenlap ca. 40x40 
cm, boetseerhoutje of saté-prikker.    

Opdrachten:   Bescheiden 
leven 

Reliëf Plant en dier Kriebelbeestjes 

 
Introductie:  
De leerlingen boetseren een klein diertje op een (deel van een) plant in klei-reliëf . 

    

Oriënteren:  Bescheiden leven 5 minuten 

Opdracht: Bespreek wat er nodig is voor het leven van alle grotere en kleinere  dieren in ‘het oerwoud’ 
(oerwouden kunnen zijn regenwoud, savannes, graslanden, kelpwierwouden enz.). Toon kunstwerken 
waarop iets te zien is van het kleine leven tussen de planten: afbeelding 1, afbeelding 2. Bespreek wat voor 
dieren onopvallend leven in een oerwoud.  

Reflecteren: Kom je zelf wel eens hele kleine diertjes tegen? Welke? Waarom vinden we kleine diertjes 
eng? Of vind je ze mooi? Heb je wel eens een heel klein diertje gevangen?  Wat doe je er daarna mee? 

 

Onderzoeken:  Reliëf  15 minuten 

Opdracht: Probeer uit hoe je een reliëf kunt maken in klei. Maak van een stukje klei een balletje, maak het 
plat. Leg het op je droge katoenen lap. Probeer uit hoe je daarop je letters, of een bloem, ruimtelijk kunt 
boetseren. Oefen met erop tekenen met een prikker, breder en dieper uitfrezen, erop leggen van je 
onderwerp. Probeer de achtergrond  anders te maken. Houd klei die je niet gebruikt vochtig onder een 
vochtig stuk badstof. Boetseer nog iets er bovenop .  

Reflecteren: Wat gebeurt er als je je schets te diep inkerft? Hoe komt je onderwerp het beste uit? Hoe zorg 
je dat het geen tekeningetje op een stukje klei wordt? Hoe zorg je dat wat je erop boetseert er niet weer 
afkomt bij het drogen? Hoe heb jij de achtergrond zo gemaakt dat die verder weg lijkt?  

 

Uitvoeren:  Plant en dier 30 minuten 

Opdracht: Kneed van klei een bal van sinaasappelformaat. Leg een droge katoenen lap op tafel. Plet hem 
tot pinkdikte, het midden even dun als de kant. Pas de vorm van je plak aan je wensen aan. Schets je 
plantenvorm en zorg dat die wat boven je plak uitkomt, misschien hier en daar zelfs loskomt van de 
ondergrond. Boetseer een klein diertje wat op de plantenvorm zit. Hecht hem goed op de plantenvorm. Hij 
mag wel omhoog komen waar jij dat nodig vindt. Bedenk wat je beestje aan het doen is. Laat het zien. 
Maak er nog diertjes bij als je wilt. Maak details en achtergrond met een stokje. 

Reflecteren: Wat kun je doen als de kanten te dun worden? Hoe hecht je uitstekende stukken? Hoeveel 
poten heeft een spin, insect, krab, rups? Hoeveel vleugels heeft je diertje?  

 

Evalueren:  Mijn beestjes 10 minuten 

Opdracht: Bespreek wat er gemaakt is en hoe het is gegaan. 

Reflecteren: Zit alles goed vast? Wat voor dieren en planten zien we? Op wat voor manier is het spannend 
gemaakt? Wat was er moeilijk? Wat heb je ontdekt? Wat zou je anders doen?  

 

Aanvullende suggesties: 

Optie: je kunt de basis van je reliëf direct in de vorm van bv. een blad laten maken en detailleren en daar 
een klein diertje op boetseren. Denk aan een blad met knabbelende rups erop of een bloem met een bijtje. 

http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/TM01:08595/&p=6&i=14&t=127&st=insecten&sc=%28insecten%29/&wst=insecten
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Het oerwoud - Vogels  
Groep 4, lessenreeks ‘basis’, les 3 
  
Lesdoel: Waarnemen van versieringen en decoraties en toepassen daarvan in een 

schilderij 
Benodigde materialen: Afbeeldingen: Corneille – Oiseau rouge, Corneille – L’oiseau bariolé, 

Fabritius – Het puttertje, d’Hondecoeter – Het drijvend veertje.  
 Kleurmengkaart (zie bijlagen) op het digibord.  

Wit tekenpapier A3- en A4-formaat, schoolverf in de kleuren donkerrood, 
geel, blauw, zwart en wit, kwasten, waterbakken en papieren handdoekjes. 

Opdrachten:   Dier en sier Verf en kleur Schilderij Nabespreking 

 
Introductie:    
De leerlingen leren versieringen en decoraties waar te nemen. Tevens leren ze om decoratie, arcering en lijnen 
toe te passen om het karakter van de vorm te versterken. 
    

Oriënteren:  Dier en sier 5 minuten 

Opdracht: Toon een aantal illustraties van vogels: Corneille – Oiseau rouge, Corneille – L’oiseau bariolé, 
Fabritius – Het puttertje, d’Hondecoeter – Het drijvend veertje. Bespreek de afbeeldingen met de 
leerlingen. Zijn de vogels natuurgetrouw weergegeven of heeft de kunstenaar er fantasievogels van 
gemaakt vol met decoraties en versiering? Welke vogels vallen op of vallen juist niet op? Hoe komt dat? Bij 
vogels zijn vrouwtjes vaak onopvallender dan mannetjes. Waarom? 

Reflecteren: Bespreek het begrip ‘decoratie’ door te wijzen op kleding van de leerlingen. Wat is het nut van 
decoraties? 

 

Onderzoeken:  Verf en kleur 15 minuten 

Opdracht: Laat de leerlingen op een wit A4-tje vier kleuren mengen aan de hand van de kleurmengkaart 
(zie bijlagen). Let op: geef hen nog geen zwarte en witte verf! Veel geel met een beetje rood is oranje, veel 
geel met een beetje blauw is groen, blauw met donkerrood is paars, blauw met geel en rood is bruinzwart. 
Laat de leerlingen arceringen maken door rode en groene lijntjes naast elkaar te zetten en decoraties 
maken door middel van stippen en streepjes. Deel nu ook zwart en wit uit. Benadrukken dat wit geschikt is 
om mee te mengen en zwart meer bedoeld is om opvallende lijnen en vlakken te maken. 

Reflecteren: Wat gebeurt als de mengverhoudingen (bijv. meer blauw, minder rood etc.) veranderen?  

 

Uitvoeren:  Schilderij 30 minuten 

Opdracht: Schilder een oerwoud vol met bomen, planten, bloemen en de lucht. Schilder daarin vogels met 
decoratie (lijnen, strepen, vierkanten, driehoeken) in bonte maar ook in onopvallende kleuren. Natuurlijk 
mogen de vogels er zo fantasievol mogelijk uit zien. Ook contourlijnen (met dunnere kwast) aanbrengen. 
Versterk het karakter van een vorm door middel van versiering, arcering en lijnen. 

Reflecteren: Zijn er ook loopvogels afgebeeld? Hebben die andere versieringen gekregen dan de 
boomvogels? Wat doen de vogels: zijn ze aan het eten, bouwen ze nesten? Hebben de versieringen van 
vogels te maken met hun omgeving? Moeten ze opvallen, waarom? 

 

Evalueren:  Nabespreking 10 minuten 

Opdracht: Bespreek met de leerlingen twee van de gemaakte kunstwerken. Wat zijn de grote verschillen? 
Zijn er ook vogels bij die echt bestaan?  

Reflecteren: Is er decoratie toegepast? Zijn kleuren helder gebleven of juist vuil geworden? 

 

Aanvullende suggesties: 

Laat de leerlingen naar buiten kijken. Zien ze vogels? Laat ze de vogels beschrijven in kleur en locatie. 
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Het oerwoud – Waterbeesten 
Groep 4, lessenreeks ‘basis’, les 4 
  
Lesdoel: De leerlingen leren omgaan met houtskool en ervaren dat een kunstwerk 

een verhaal kan vertellen. 
Benodigde materialen:  Houtskool, kneedgum en rul, wit tekenpapier A3- en A4-formaat. 

Opdrachten:   Waterleven Materiaal-
onderzoek 

Onder water Het verhaal 

 
Introductie:    
In deze les ervaren de leerlingen dat kunstwerken een verhaal vertellen. Vervolgens gaan ze zelf aan de slag 
om met houtskool niet alleen waterbeesten, maar ook oerwoud-elementen te tekenen.  
    

Oriënteren:  Waterleven 5 minuten 

Opdracht: Bekijk het filmpje Onderwaterwereld. Bespreek een aantal waterdieren, waarbij gelet kan 
worden op de kleur en de vorm. Vallen alle dieren in het filmpje op of zijn er dieren bij die zich makkelijk 
kunnen verschuilen? Hoe doen ze dit?  

Reflecteren: Hebben de leerlingen zelf wel eens gesnorkeld of waterdieren bekeken in een aquarium (in de 
dierentuin)? Zijn ze wel eens in het Dolfinarium in Harderwijk geweest? 

 

Onderzoeken:  Materiaalonderzoek 15 minuten 

Opdracht: Laat de leerlingen met houtskool oefenen (op A4-papier). Laat ze grijstonen maken door eerst 
met houtskool een donker vlak aan te brengen en daar vervolgens met hun hand in te wrijven en te 
gummen met (kneed)gum. Laat ze experimenteren met het materiaal. Kunnen ze stempelvlekken maken 
met hun vingers en contourlijnen zetten? Ze kunnen de zijkant of de kop van het houtskool gebruiken.  

Reflecteren: Zien ze verschil tussen grijstonen gemaakt met de kop van het houtskool of grijstonen 
gemaakt door te wrijven en te gummen? Wat werkt makkelijker? 

 

Uitvoeren:  Kopje onder 30 minuten 

Opdracht: Laat de leerlingen een fantasietekening maken van een oerwoudpoel met waterleven. Alleen 
met houtskool en kneedgum maken ze waterdieren, planten, maar ook tekenen ze zichzelf erbij in een 
schuilplaats bijv. Natuurlijk kunnen ze boven de waterpoel ook een stuk van het oerwoud tekenen en de 
tekening uitbreiden met krokodillen en waterslangen.  

Reflecteren: Wilden ze hun tekening spannend of juist grappig maken? Welk dier is het belangrijkst in hun 
tekening? Hoe zien ze dat? 

 

Evalueren:  Het verhaal 10 minuten 

Opdracht: Waarnemen of bespreken van eigen of andermans werk en luisteren naar het verhaal. Laat een 
leerling naar voren komen en zijn werk toelichten.  

Reflecteren: Vinden de leerlingen dat de tekenaar goed zijn verhaal heeft getekend? Wat zie ze nog meer 
in het kunstwerk? 

 

Aanvullende suggesties: 

Zet een aquarium of vissenkom in de klas en bekijk de vissen. Zwemmen ze solo of in een school? Hebben 
ze schuilplaatsen of vijanden? Hoe zien de waterplanten eruit? 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=o0I_M9nIiZs


Bijlagen – Kleurmengkaart 

 


