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Cultuur
helden

Thema / omschrijving les of project

Groep

Kunstdiscipline(s) 

Aantal lessen

Duur les

lesmodel

Lesdoelen 
•	 Welk	besef/begrip	wil	je	dat	de	kinderen	ontwikkelen?		
•	 Met	welke	vaardigheden	wil	je	dat	er	geoefend	wordt?	
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Wat	is	er	nodig/handig?

Het thema en de verkenning leiden 
vaak tot een vraag naar nieuwe 
bagage: de leerlingen zoeken 
informatie en/of oefenen 
vaardigheden. 

Reflectievragen 
Bagage-vragen gaan over 
doordenken, oefenen, leren en 
opzoeken. Bijv. Wat wil je graag 
weten/kunnen? Hoe is het om dit 
uit te proberen? Kan dit ook 
anders? 

Enthousiast	maken	en	
vragen oproepen 

Bedenk een verrassende start van 
de les. Een zintuiglijke ervaring die 
een bruggetje maakt naar het 
thema of de lesdoelen. 

Reflectievragen 
Entree-vragen gaan over het 
ervaren van het moment. Bijv. Wat 
zie/hoor/ruik je? Wat maakt jou 
nieuwsgierig? 

Oriëntatie op het thema

Voorkennis gebruiken: wat kennen 
of weten de leerlingen al? En wat 
vragen ze zich af? Dit voegt nieuwe 
informatie toe aan de ‘geheugen- 
bibliotheek’ van de leerlingen. 

En het roept vragen op voor de 
volgende stap: Bagage. 

Reflectievragen 
Verkenning-vragen sluiten aan bij 
ieders eigen ervaring. Bijv. Waar 
doet het je aan denken? Wat weet 
je hier nog meer over? Hoe is dit bij 
jou thuis? 

entree

bagage

verkenning
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Terugkijken

De leerlingen kijken terug op het 
proces en op het resultaat. 

Wat heb je ontdekt tijdens het 
maken/doen? Wat hebben we 
gedaan? Had je zoiets al eens 
eerder gedaan? Waar zou je meer 
over willen weten? 

Zelf aan de slag

De leerlingen verbeelden en 
experimenteren, alleen of in 
groepjes. Zo ontstaat een eigen 
verwerking van het thema. 
Alle creatieve processen en 
(tussentijdse) producten zijn 
waardevol. 

Reflectievragen 
Creatieve verwerkingsvragen laten 
leerlingen stilstaan bij het 
verbeelden, maken en doen. Bijv. 
Vertel eens iets over je idee? Is je 
idee veranderd tijdens het maken? 
Hoe is het om met dit materiaal te 
werken? 

Delen

De leerlingen laten het proces zien, 
en een eventueel eindresultaat. Dit 
kan bijvoorbeeld in groepjes, 
klassikaal of voor ouders en 
verzorgers. 

Reflectievragen 
Je kijkt terug op de ervaring van de 
leerlingen en op het presenteren. 
Bijv. Had je gedacht dat je dit zou 
gaan maken/doen? Hoe is het om 
dit te laten zien? 

presentatie

evaluatie

creatieve	verwerking
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Je kunt deze pdf ook digitaal invullen met een pdf-reader. 
Heb je er nog geen? Download hier Adobe Acrobat Reader.

Het creatieve proces

Een	verrassende	zintuiglijke	ervaring	als	star t.

Wat	weten	de	leerlingen	al?	Wat	vragen	ze	zich	af?

Leerlingen	zoeken	informatie	en/of	oefenen	vaardigheden.

Leerlingen	verbeelden	en	experimenteren.

Leerlingen	laten	het	proces	zien	en	een	eventueel	eindresultaat.

Leerlingen	kijken	terug	op	het	proces.

entree

verkenning

creatieve	verkenning

presentatie

evaluatie

bagage
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