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Stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden 
In samenwerking met de Kunstkring Woerden 

 

Van 28 maart tot 28 juni 2015 vindt in het Stadsmuseum in Woerden een expositie plaats van de 

Kunstkring. Zij exposeren hier stads- en dorpsgezichten en landschappen in de gemeente Woerden. 

 

De Kunstkring, het Stadsmuseum en KUVO willen in de aanloop naar de expositie toe ook leerlingen 

van het basisonderwijs de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de kunstenaars en 

leerlingen zelf een  schilderij te laten maken van een zelf gekozen landschap of dorpsgezicht. De drie 

best gekozen schilderijen van leerlingen zullen vervolgens ook in het Stadsmuseum geëxposeerd 

worden.  

 

Hoe ziet dit project eruit? 

 

Les 1 Voorbereidende les door de leerkracht Duur: ca. 1 uur            Pag. 3 - 5 

Tijdens de voorbereidende les kijken leerlingen naar kunst (op het digi bord).  

Zij worden geïnspireerd en gemotiveerd om zelf aan de slag te gaan.  

 

Tijdens de voorbereiding worden de volgende onderwerpen besproken, aan de hand van 

duidelijke voorbeelden (op het digi bord):  

• Het onderwerp: Stads- en dorpsgezichten en landschappen in Woerden e.o. 

• Vorm (schilderstijlen) 

• Kleur 

• Compositie 

� Aan het einde van de voorbereidende les hebben alle leerlingen minimaal één schets 

gemaakt die zij gaan gebruiken bij de komst van de kunstenaars.  

� Eventueel hebben zij de opdracht gekregen om op zoek te gaan naar foto’s van 

‘inspirerende’ plekken in Woerden.  

 

Let op: Het is belangrijk dat deze les wordt gegeven, omdat de kunstenaars slechts 1,5 uur 

in de klas zijn. Hierbij zal hun focus liggen op het inspireren en helpen tijdens het schilderen.  

De voorbereiding kan naar eigen inzicht op niveau van de leerlingen worden aangepast. 

Les 2 Kunstenaars in de klas Duur: 1,5 uur                Pag. 6 

• Gastdocenten introduceren zichzelf en vertellen over werk/ leven als schilder, 

• Vertellen kort wat de leerlingen gaan doen, 

• Geven indien mogelijk opbouwende adviezen aan de leerlingen tijdens het 

schilderen, 

• Laatste 5 à 10 min. korte terugblik op wat de leerlingen gemaakt hebben. 

Les 3 Afronden van het project door leerkracht Duur: nader te bepalen  Pag. 7 

Selecteren van de 3 meest bijzondere schilderijen per klas. Dit mag door de leerlingen of 

leerkracht gedaan worden.  

Indien de schilderijen van de leerlingen nog niet af zijn, wordt van de leerkracht verwacht 

dat deze in de klas worden afgerond. 
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Afsluiting van het project: Expositie van 3 geselecteerde werken van leerlingen  

Van iedere klas worden de drie meest bijzondere schilderijen uitgekozen, door leerkracht en/ of 

leerlingen. De selecties van alle deelnemende klassen worden vervolgens beoordeeld door een jury, 

bestaande uit afgevaardigden van het Stadsmuseum Woerden, KUVO en de Kunstkring. Zij kiezen 

vervolgens uit deze selecties van de klassen drie schilderijen uit, die tijdens de expositie van de 

Kunstkring ook in het Stadsmuseum Woerden zullen worden tentoongesteld. De drie ‘winnende’ 

leerlingen die in het Stadsmuseum exposeren krijgen  een uitnodiging om samen met hun ouders bij 

de opening aanwezig te zijn.  

 

 

Planning 

 

Uiterlijk 5 dagen voor 

bezoek kunstenaars 

Voorbereidende les door leerkracht, a.d.h.v. de lesbrief 

Uiterlijk 3 dagen voor 

bezoek kunstenaars 

Leerlingen hebben minimaal 1 schets klaar. Zij nemen eventueel 

gemaakte/ gevonden foto’s mee naar school ter inspiratie.  

2 – 17 februari 2015 Kunstenaars in de klas 

Let goed op welke dag en tijdstip je groep is ingepland. Zie hiervoor 

bijgeleverde planning.  

Tot eind februari 2015 Afronden van het project in de klas, door leerkracht 

2 – 14 maart 2015 Selectie van de meest bijzondere schilderijen door jury 

28 maart – 28 juni 2015 Expositie in het Stadsmuseum Woerden. 

De ‘winnende’ leerlingen en hun ouders ontvangen een uitnodiging voor 

de opening.  

 

 

 

Doelen en competenties 

Tijdens dit project wordt er gewerkt aan onderstaande doelen en competenties, zowel tijdens het 

bezoek van de kunstenaars als tijdens de voorbereidende en afrondende les van de leerkracht.  

 

Doelen 

• Produceren van kunstzinnig werk: 

Leren onderscheid maken tussen verschillende beeldaspecten: kleur, vorm en compositie 

• Leren kijken naar kunst 

• Eigen kunstzinnig werk presenteren 

• Reflecteren op kunstzinnig werk 

 

Competenties 

• Ontwikkelen van vaardigheden in het kunstvak 

• Ontwikkelen van kennis over het kunstvak 
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Les 1 Voorbereidende les door de leerkracht Duur: ca. 1 uur 

 

Benodigde materialen 

• Potloden, gum 

• A3 papier (schets-/ tekenpapier) 

• Digiboard met Powerpoint presentatie KUVO (met hierin het lesmateriaal/ fotomateriaal) 

 

Na afloop van de voorbereidende les hebben de leerlingen: 

• Enige kennis over het onderwerp, 

• Enige kennis over kleur, compositie en schilderstijlen, 

• Minimaal één, maximaal drie schetsen, 

• Zij weten dat zij fotomateriaal (van plekken in Woerden) mee mogen nemen, als inspiratie 

voor hun schilderij, 

• Zij weten dat zij ‘oude’ kleding aantrekken tijdens de schilderles.  

 

 

Lesopbouw 

 

Tijds- 

indicatie 

Wat Benodigdheden 

5 min. Uitleg over het project: wat gaan de leerlingen doen, hoe ziet het 

project eruit, wie zijn de kunstenaars van de Kunstkring? 

 

8 min. Uitleg over het onderwerp: stads- en dorpsgezichten en 

landschappen in de gemeente Woerden. 

PowerPoint deel 1:  

Het onderwerp. 

8 min. Uitleg over vorm (schilderstijlen): realistisch of onrealistisch 

schilderen, wat is het verschil en waarom wordt er op 

verschillende manieren geschilderd?  

PowerPoint deel 2: 

Schilderstijlen 

8 min. Uitleg over kleurgebruik: moeten kleuren altijd realistisch zijn en 

waarom gebruiken kunstenaars soms hele andere kleuren?  

PowerPoint deel 3: 

Kleur 

8 min. Uitleg over compositie: wat is compositie en wat kan je hiermee 

bereiken?  

PowerPoint deel 4: 

Compositie 

20 min. Opdracht leerlingen: Maak een schets op A3 formaat van een 

door jou gekozen stads- dorpsgezicht of landschap. Je mag 

meerdere schetsen maken, zodat je bij begin van de 

schilderworkshop kan kiezen. Voorkom dat de leerlingen zich 

verliezen in het detail, het gaat om grote lijnen, met wellicht hier 

en daar een accent. 

(De schets is niet definitief: als de leerlingen achteraf andere ideeën 

krijgen mogen deze uiteraard ook gebruikt worden) 

Potloden, gum, 

papier A3 formaat 

5 min. Opruimen  
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Les 1 Voorbereidende les leerkracht: afbeeldingen PowerPoint Duur: ca. 30 min. 

 

De uitleg over het onderwerp en de verschillende schilderaspecten gebeurt aan de hand van 

afbeeldingen over deze onderwerpen, via het digi bord. Er is geen aanvullende informatie of 

achtergronden beschikbaar  bij deze schilderijen.  

 

De bedoeling is dat leerlingen goed kijken naar de schilderijen: de leerkracht stelt op basis hiervan 

vragen aan de leerlingen. Er zijn geen goede of foute antwoorden, doel is om de leerlingen te laten 

nadenken over alle aspecten, en ze bewust te maken van alle keuzes die zij zelf kunnen maken 

tijdens het tekenen en/ of schilderen.  

 

Er worden in de PowerPoint voorbeelden gegeven van vragen, die gesteld kunnen worden bij de 

schilderijen. Dit kunnen, afhankelijk van het niveau en de reacties van de leerlingen, meer of minder 

vragen worden.  
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Les 1 Voorbereidende les door leerkracht: De opdracht Duur: ca. 20 min. 

 

Maak een schets op A3 formaat van een door jou gekozen stads- dorpsgezicht of landschap. Je mag 

meerdere schetsen maken, zodat je bij begin van de schilderworkshop kan kiezen.  

(Voorkom dat de leerlingen zich verliezen in het detail, het gaat om grote lijnen, met wellicht hier en 

daar een accent. De schets is niet definitief: als de leerlingen achteraf andere ideeën krijgen mogen deze 

uiteraard ook gebruikt worden). 

 

 

Het formaat van de schets: 

De leerlingen gebruiken voor hun schets bij voorkeur A3 papier, omdat het schilderdoek waarop zij 

gaan schilderen 40 x 50 cm. groot is. Indien de schets op A4 formaat getekend wordt, zullen de 

leerlingen meer moeite krijgen met het vergroten/ aanpassen van de compositie van hun schets 

tijdens het natekenen op het grotere formaat.  

 

Het onderwerp: 

Leerlingen mogen zelf een ‘plek’  kiezen die zij zouden willen schilderen. Dit mag zowel een stads- of 

dorpsgezicht als een landschap zijn.  

 

Het kan zijn dat de leerlingen het erg moeilijk vinden om dit uit hun hoofd te tekenen. Daarom is het 

belangrijk dat zij nadenken over een interessante compositie en over de teken-/ schilderstijl. Hoe 

hun onderwerp eruit ziet, is dan minder belangrijk. (Bijv. een gebouw kan al wel geschetst worden, 

dan kan er later worden gekeken naar details of architectuur).  

Dit mogen maximaal drie verschillende schetsen zijn.  

 

Optioneel, niet verplicht: 

Vervolgens kunnen zij na schooltijd naar de betreffende plek toe gaan om foto’s te maken, of 

fotomateriaal zoeken van een gekozen locatie. Dit fotomateriaal mogen zij (uitgeprint) meenemen 

naar de les waarbij de kunstenaars op bezoek komen.  

 

Met behulp van hun schets (en eventueel fotomateriaal) kunnen zij een definitieve tekening maken 

op het schilderdoek. Dit gebeurt tijdens het bezoek van de kunstenaars.  

 

 

Het is noodzakelijk dat alle leerlingen minimaal één schets hebben gemaakt, voorafgaand aan het 

bezoek van de kunstenaars. Dit om te voorkomen dat de leerlingen te lang blijven tekenen en niet aan 

schilderen toe komen. 
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Les 2 Workshop in de klas door 2 kunstenaars Duur: 1,5 uur 

 

De leerkracht zet de volgende materialen klaar:  

 

Materialen die worden gebruikt van school Materialen die worden meegenomen door de 

kunstenaars 

• De schetsen van de leerlingen, uit de 

voorbereidende les 

• Potloden, gum 

• Kwasten 

• Glazen potten (waterpotten) 

• Verfbordjes (voor het mengen van verf) 

• Oude kranten om tafels te bedekken 

• Eventueel (standaard) A4 papier 

• Oude stoffen lappen of voldoende rollen 

toiletpapier (voor drogen van de kwasten) 

• Schilderdoeken (voor iedere leerling één) 

• Penselen (fijne kwasten) 

• Acrylverf 

 

 

 

Naast de twee kunstenaars is er mogelijk ook een KUVO medewerker aanwezig zijn om mee te kijken en 

voor extra hulp tijdens de workshop.  

 

Lesopbouw 

 

Tijds- 

indicatie 

Wat Benodigdheden 

10 – 15 min. Introductie kunstenaars: vertellen over leven/ werk als 

kunstenaar, laten zien van eigen werk (één à twee schilderijen/ 

foto’s) 

 

(optie) Eventueel vragen wat de leerlingen hebben geleerd/ gezien 

tijdens de voorbereidende les. Mogelijkheid tot geven van 

schildertips.  

 

60 min.  De opdracht: leerlingen hebben minimaal één schets gemaakt 

op A3 formaat. Mogelijk hebben zij fotomateriaal meegenomen. 

Zij kiezen definitief wat zij willen schilderen en tekenen dit op 

het schilderdoek. Vervolgens gaan zij schilderen.  

NB. De kunstenaar bepaald op welke manier het schilderij wordt 

opgezet: met potlood of verf. Dit wordt tijdens de les uitgelegd.   

Bovenstaande 

materialen uit 

materiaallijst 

10 min.  Afsluiting van de les: kunstenaars reflecteren met de leerlingen 

op de les: wat vinden zij tot nu toe? Wat ging er goed? Wat ging 

er minder goed? Wat vinden zij van het resultaat (tot nu toe)?  

Kort uitleggen over de selectie en expositie in het Stadsmuseum 

 

10 min.  Opruimen  

 

Aanvullende informatie 

• Afgesproken is dat de leerlingen hun naam op de achterzijde van het doek schrijven. 

Van de drie geselecteerde schilderijen per klas wordt tevens de naam van de school en de 

groep geschreven.  

• De zijkanten van het schilderdoek worden mee geschilderd.  

• Tip om verf uit kleding te verwijderen: 

Z.s.m. goed spoelen met koud water! Dit kan alleen als de verf nog nat is. Niet teveel wrijven 

met een doek, dan wrijf je de verf in de kleding. Zie ook de bijlage voor tips.   
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Les 3 Afronden van het project door leerkracht Duur: nader te bepalen 

 

• Leerkracht geeft leerlingen de mogelijkheid om het schilderij af te maken, indien nodig.  

• Leerkracht kiest drie schilderijen uit de groep, die het meest bijzonder zijn: 

� Dit mag door leerlingen gekozen worden (goed moment om elkaars werk beter te 

bekijken en te reflecteren op het project),  

� Mogelijkheid is ook dat de leerkracht drie schilderijen kiest. 

 

Expositie in het Stadsmuseum 

De selecties van alle deelnemende klassen worden vervolgens beoordeeld door een jury (tussen 2 en 

14 maart), bestaande uit afgevaardigden van het Stadsmuseum Woerden, KUVO en de Kunstkring. 

Zij kiezen vervolgens uit de selecties van de leerkrachten drie schilderijen uit, die tijdens de expositie 

van de Kunstkring ook in het Stadsmuseum Woerden zullen worden tentoongesteld.  

 

Er wordt contact opgenomen door KUVO over de drie uitgekozen schilderijen en het vervolg.  

 

Expositie in school 

Omdat er slechts drie schilderijen van leerlingen in het Stadsmuseum worden geëxposeerd, 

adviseren wij om een schoolexpositie te realiseren. Op deze manier kunnen alle schilderijen van 

leerlingen tentoongesteld worden, en krijgen alle leerlingen de kans hun werk te presenteren.  
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 Bijlage. Wasvoorschrift voor acrylverf  

 

Hoe te handelen bij een verfvlek 

• Nooit heet wassen 

• Niet chemisch reinigen 

 

Wij werken met acrylverf. Laat leerlingen bij voorkeur oude kleding aantrekken, waarop het niet erg 

is wanneer er acrylverf op komt. Wanneer het op kleding komt, direct verwijderen met veel koud 

water eventueel met wat wasmiddel. 

 

In verf zitten milieuvriendelijke kleurstoffen die worden geactiveerd bij hoge temperaturen. De 

kleurstof ‘brandt’ dan in het kledingstuk. Om het er daarna nog uit te krijgen is heel moeilijk. 

 

Om vlekken uit de kleding te halen, is het van belang om het onderstaande op te volgen. 

 

• Is de verfvlek nog nat, onmiddellijk met KOUD water spoelen. 

• Als de verf is opgedroogd eerst zo veel mogelijk wegkrabben met de nagel. 

Daarna de vlek uitspoelen onder de KOUDE kraan. 

 

Hierna insmeren met: 

� Vloeibare groene zeep, of 

� Ossengal zeep, of 

� Wipp-express, of 

� Babyshampoo (kleurloos en zonder parfum, bijv. Zwitsal), of 

� Indien het kledingstuk hiervoor geschikt is Biotex. 

 

Als de acrylverf al droog is   

Laat de acrylverf vlekken dan weken in bakje onverdunde groene zeep. Zo krijg je ook kwasten weer 

zacht. Hierna goed uitspoelen en in de wasmachine. 

Werkt dit niet, dan spiritus met een paar druppels ammonia weken, daarmee de kleding deppen.  

Doe dit met mate en voorzichtig, doe handschoenen aan en beschouw het als een laatste redmiddel. 

Daarna wassen in de wasmachine. 

http://www.acrylverven.nl/schilderen-met-acrylverf/acrylverf-verwijderen 


