GROEP 1,2 EN 3

digi-doener!

HANDLEIDING

VOOR DE LEERKRACHT

Wie kent Vincent?
Tijdens deze les gaan de leerlingen ervaren
wie Vincent van Gogh was en waarom hij zo
beroemd werd als schilder. Wat was er zo
bijzonder aan hoe hij schilderde? Ook leren
ze een echt kunstwerk van Vincent van Gogh
zelf na te maken door met de Vincent-kleuren
vlakjes in te kleuren. De les heeft zowel doeals praatopdrachten en is daardoor afwisselend
en interactief.
Totale duur: 1 uur.
VERBINDING MET BEROEPEN EN DE
ARBEIDSMARKT
In deze les leren leerlingen om van veel
kleine stukjes één geheel te maken. Dit is wat
programmeurs ook doen als zij programma’s
ontwikkelen: ze voegen heel veel kleine
onderdelen samen die uiteindelijk een nieuw
geheel maken. Websites, programma’s, searchengineers, games: alles wordt opgebouwd uit
kleine stukjes.

Ethiek en technologie
In deze les staat het volgende ethische
dilemma centraal:
Waarom is een reproductie niet evenveel
waard als het oorspronkelijke werk?

Ben je geen kunstenaar als je iets namaakt?
Leerlingen onderzoeken door middel van een
aantal vragen wat het verschil is tussen kunst
en iets heel knap of moois maken.
LESOPBOUW
• Introductie: Wie kent Vincent? (5 min.)
• Verdieping: Dit is Vincent! (15 min.)
• Doen: Word zelf een Vincent (30 min.)
• Afronding: Museum in de klas (10 min.)
VOORBEREIDING & BENODIGDHEDEN
Van tevoren kun je een aantal dingen doen:
• Lees de handleiding
• Digibord met internetverbinding: klik door de
slides voor op het digibord
• Print de Vincent-schildervellen op A3 of A4
formaat
• Vraag van tevoren aan ouders of zij boeken of
andere spullen hebben van Vincent van Gogh
• Leg dunne kwasten of penselen klaar, doe de
benodigde kleuren verf in bakjes en vul
potten met water. Misschien moet je zelf van
tevoren de kleuren mengen zodat ze lijken op
de kleuren in het schilderij, afhankelijk van de
kleuren die aanwezig zijn op school.

DOEL VAN DE LES
Domein curriculum 2021

Leerdoelen digitale
vaardigheden

Kerndoel vak

21st century skills

1 De werking van het (creatieve)
gebruik van digitale technologie
DG3.2aansturen van een creatie
met digitale technologie.

1 Computational thinking
De leerling kan informatie
weergeven in een
voorgeschreven diagram.

1 BEVO
De leerling verwerft enige kennis over en
krijgt waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.

1 Zelfregulering

2 Computational thinking
De leerling heeft begrip van
handelingen die in de klas
handmatig of door apparaten
worden uitgevoerd.

2 BEVO
Er wordt aandacht besteed aan de
verschillende manieren van werken van
kunstenaars. Ook de relatie tussen vorm en
functie van het kunstwerk komt aan de orde.

2 Creatief denken

INTRODUCTIE
Openingsslide
Vraag de klas of ze weten wie hier wordt afgebeeld. Weten ze
wie Vincent van Gogh is? Vraag de leerlingen die weten wie hij
is of ze iets over hem kunnen vertellen.

2

Stichting FutureNL ontwikkelt onafhankelijk lesmateriaal. © 2020 Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet als je er geld
mee wilt verdienen). Doen! Creative Commons licence: CC BY-NC-ND 4.0. Deze les is gemaakt door Esther Stoelinga, Fluxlab Zaandam.

1

GROEP 1,2 EN 3

digi-doener!

Slide 2, Kijken en luisteren
Bekijk samen het filmpje en ga daarna met de leerlingen in
gesprek: We hebben nu een beetje gehoord en gezien wie
Vincent van Gogh is. Hij is misschien wel de beroemdste
schilder van heel Nederland! We hebben gehoord dat zijn
schilderijen bijzonder zijn omdat hij speciale kleuren gebruikt.
Wie weet nog welke? Blauw, groen en geel.
En wat deed hij met de verf? Hij schilderde met dikke klodders
en kneep het soms recht uit de tube op het doek.
En wat gebeurde daardoor? Dingen leken tot leven te komen,
uit het schilderij te steken.
We zagen dat Fahd met een schilderij bij het museum kwam dat
heel veel leek op een echte Vincent van Gogh. Wie weet nog
hoe dat zo knap was nagemaakt? Er waren vakjes ingevuld met
kleurtjes.

VERDIEPING
Slide 3, Praten en denken
Kijk, dit is het schilderij dat Raaf met Vincent schilderde. Het is
een super beroemd schilderij dat Vincent maakte van zijn eigen
kamer. Denken jullie dat het makkelijk was om te schilderen?
Als je naar het schilderij kijkt denk je misschien eerst: het is een
kamer, dus dat is toch niet zo moeilijk? Maar als je goed kijkt,
wat zie je dan allemaal? Vraag je leerlingen te benoemen wat
ze zien: Een bed, een tafeltje, een raam, twee stoelen, een vloer,
muren, schilderijtjes, spiegel: als je goed kijkt staat er heel veel
op het schilderij! En al die dingen die je ziet bestaan ook weer
uit verschillende delen: het bed is van hout, met poten, het
heeft een deken en een laken en een kussen. En het raam is een
houten lijst met allemaal kleine raampjes erin. De schilderijtjes
hebben houten lijstjes en bestaan natuurlijk uit alles wat op
het schilderijtje is geschilderd en de vloer bestaat uit houten
planken. Alles wat je ziet is gemaakt uit kleine deeltjes. En al
die deeltjes hebben weer een andere kleur. Ingewikkeld he,
schilderen!

BEROEPENSLIDE/ARBEIDSMARKT
Slide 4, Handig om te leren om...
Kijk, als je alle kleine deeltjes van de kamer van Vincent van
Gogh zou tekenen dan zou het er zo uitzien. Bovenin zie je
gekleurde bolletjes: dat zijn alle kleuren die hij heeft gebruikt
om dit schilderij te maken. In de tekening zie je nummertjes: elk
nummertje hoort bij een kleur.
Als je de kleurtjes precies bij de goede nummertjes schildert
dan wordt de tekening met heel veel kleine deeltjes weer een
schilderij waarop alles bij elkaar komt tot één kamer!
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Weten jullie nog dat Fahd in het filmpje een schilderij bij zich
had? Dat was dus precies zo gemaakt, mooi he?
Nu weten we dat een schilderij eigenlijk bestaat uit allemaal
kleine deeltjes die ook weer allemaal een eigen kleur hebben.
Schilders hebben uitgevonden dat heel veel kleine deeltjes
samen een nieuw geheel vormen, en dat je dan alles kunt maken
wat je verzint. En dat was een goede uitvinding, want zo maken
we nog steeds van alles.
Vincent van Gogh was een kunstenaar. Dat betekent dat
hij op een bijzondere manier kon schilderen en dingen kon
maken die nog nooit iemand op die manier had gemaakt.
Daarom herkennen mensen zijn schilderijen ook. Fahd had een
schilderij bij zich dat niet door Van Gogh was gemaakt. Het was
nagemaakt. We hebben al gehoord dat het dan helemaal niet
veel geld waard is. Als je een schilderij namaakt: ben je dan een
kunstenaar? Of toch niet? Zijn alle schilderijen kunst? En waarom
was dat schilderij van Fahd niet net zoveel waard als dat van
Vincent van Gogh?
Slide 5, Luisteren
Vraag: Wisten jullie dat een computer ook zo werkt? Misschien
weten je leerlingen dat ze op de computer of tablet spelletjes
kunnen doen waar ze zelf dingen kunnen toevoegen of een
eigen ‘wereld’ kunnen vormgeven. Bijvoorbeeld spelletjes waar
je poppetjes zelf kunt aankleden, of boerderij-spelletjes waar je
zelf kunt verzinnen hoe je boerderij eruitziet.
Vertel: Niet alleen is een computer gemaakt van allemaal heel
kleine onderdeeltjes, maar ook alle spelletjes die je doet. En alle
websites waar je naar kijkt zijn gemaakt van allemaal heel erg
kleine deeltjes die je op allerlei manieren bij elkaar kan brengen,
eigenlijk net als een schilderij! Iedereen die spelletjes of websites
of programma’s voor computers maakt, is dus eigenlijk een
soort Vincent van Gogh. Als je iets bijzonders verzint en kunt
bedenken uit welke deeltjes dat bestaat kun je het schilderen,
maar je kunt er ook een computerprogramma van maken!
Vertel: Jullie kennen misschien Scratch Junior wel.
Dat is een soort spelletje waarbij je, net als een echte
computerprogrammeur, zelf een spelletje bedenkt en ook verzint
hoe het eruit ziet! Bekijk de video met je leerlingen (afhankelijk
van de resterende tijd en het geduld van je leerlingen kun je zelf
bekijken hoe lang: je hoeft niet het hele filmpje te laten zien).
DOEN
Slide 6, Doen
Wat denken jullie, kunnen we dat zelf ook, een mooi Vincent van
Gogh schilderij maken? Laten we het eens proberen!
Deel de kleuren-op-nummer vellen uit en zet kwasten, water en
verf klaar.
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Leg de leerlingen uit:
Op het Digi-bord zie je het schilderij van Vincent weer. Op je
tekenvel zie je hetzelfde, maar dan als een soort kleurplaat. In
de kleurplaat staan nummertjes. En boven de kleurplaat zie je bij
welke kleuren die nummertjes horen.
Nu ga je het schilderij zelf schilderen. Als je niet zeker weet
welke kleur je moet schilderen in een deeltje kun je even kijken
naar het echte schilderij. Wie weet nog wat Vincent van Gogh
deed met zijn verf? Hij gebruikte dikke klodders! Dat kun je ook
proberen. Maar niet te veel, anders gaat je papier stuk!

AFRONDING
Slide 7, Doen
We hebben geleerd dar Vincent van Gogh misschien wel de
beroemdste Nederlandse schilder is. En dat hij een bijzondere
manier van schilderen had. Wie kan uitleggen wat hij voor
bijzonders deed? Hij gebruikte speciale kleuren en dikke
klodders verf uit de tube.
En we hebben geleerd dat als je iets wilt maken of schilderen,
je eerst moet bedenken uit welke deeltjes het bestaat en welke
kleur die deeltjes hebben. Weet je nog, net als in het filmpje
over Scratch Junior!
We gaan nog iets maken: een museum! Dat bestaat ook uit
allemaal losse deeltjes. We gebruiken jullie schilderijen en alles
wat we hebben meegenomen dat met Vincent te maken heeft.
Bijvoorbeeld boeken, posters, misschien wel tassen, buttons
etc. Je kunt natuurlijk ook zonnebloemen neerzetten! Als we
al die dingen net als in een museum een mooie plek geven in
de klas hebben we ons eigen museum gemaakt waardoor we
Vincent een beetje beter leren kennen. Richt met je leerlingen
het museum in.
*Als je meer tijd hebt kun je je leerlingen vragen om een mooi
welkomstbord voor het museum te schilderen en uitnodigingen
voor de ouders te maken. Op de website van het Van
Goghmuseum (https://www.vangoghmuseum.nl/nl/van-goghop-school/basisschool/lessen) vind je heel veel leuke informatie
en digitaal lesmateriaal over Van Gogh, geschikt voor jonge
leerlingen, zodat je leerlingen nog veel meer kunnen leren en
doen binnen dit thema.
Verdeel je klas in groepjes en laat ze allemaal een korte
presentatie maken waarin ze dingen laten zien en vertellen over
Vincent van Gogh. Nodig alle ouders uit en houd een officiële
opening van het museum waarbij de leerlingen hun schilderijen
onthullen en presentaties geven.
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BIJLAGEN VOOR DE LEERKRACHT

2

Stichting FutureNL ontwikkelt onafhankelijk lesmateriaal. © 2020 Iedereen mag deze les downloaden, delen en uitprinten (alleen niet als je er geld
mee wilt verdienen). Doen! Creative Commons licence: CC BY-NC-ND 4.0. Deze les is gemaakt door Esther Stoelinga, Fluxlab Zaandam.

5

