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VOORBEREIDING OP 
EEN M-BEZOEK
Voor leerkrachten kleuteronderwijs
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INLEIDING 

Beste leraar, 

Fijn dat je gekozen hebt voor een bezoek met je klas aan M-Museum Leuven. Deze map biedt inspiratie om 
een museumbezoek voor te bereiden en na te genieten.

In deze lesmap vind je… 
 
1. tips voor de voorbereiding van jullie museumbezoek
2. tips voor de verwerking van jullie museumbezoek achteraf
3. de ontwikkelingsdoelen die aan een museumbezoek gekoppeld kunnen worden

Nog vragen van leerlingen over kunstwerken? Ga je zelf aan de slag in het museum en zoek je informatie? 
Download onze museumapp gratis op je Android of iOS-toestel. 

Tot gauw in M!
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1. VOORBEREIDING MUSEUMBEZOEK 

KENNISMAKING MET ‘HET MUSEUM’

Vertel de kleuters over jullie aanstaande bezoek aan M-Museum Leuven. Weten de kinderen al wat een museum is? Is er al 
iemand in een museum geweest? Weet je nog welk museum? Wat kun je zien in een museum? Wat doet een museum? Geef de 
kinderen voldoende tijd om hierover te vertellen en vul zelf aan met je eigen ervaringen.

Info

Wat is een (kunst)museum?
Een museum is een huis voor en vol kunst/voorwerpen. Het is een groot gebouw waar kunstwerken of voorwerpen 
worden verzameld, bewaard, onderzocht en getoond. In een museum kunnen de mensen kijken, dingen opzoeken, 
tekenen, praten, muziek maken, genieten, discussiëren, leren van elkaar en van alles wat er te zien valt.

OPDRACHTEN  
(gerangschikt van eenvoudig naar verdiepend)  

- Over welk onderwerp zouden je kleuters graag een museum bezoeken? Hoe zou dat museum er dan uit zien? En wat 
kun je daar dan allemaal beleven? 
Laat hen dit eerst zelf tekenen. Nadien bespreek je de verschillende musea.  

- Er zijn ontelbaar veel musea verspreid over de hele wereld (en zeker ook in jullie eigen buurt). Elk met een ander 
onderwerp, een andere collectie en een eigen verhaal. 
Via de website: www.tento.be/musea kom je te weten welke musea er allemaal bestaan in Vlaanderen en Brussel. Zoek 
samen met de kleuters eens op of er een witloofmuseum bestaat, een boerderijmuseum? Of een speelgoedmuseum? 
Misschien zijn er wel nog gekkere musea te vinden? 

- Zijn er ook onderwerpen waar je geen museum van kunt maken? Een museum over muziek, geuren of de lucht? Die 
dingen kun je toch niet zien? Hoe zou je dat dan kunnen oplossen? 
Laat hen nadenken over oplossingen voor zaken die we niet kunnen zien of niet kunnen tentoonstellen. 
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Een museum heeft drie hele belangrijke taken: verzamelen, onderzoeken en tonen. De 
combinatie van deze drie dingen maakt een museum ‘uniek’ en bijvoorbeeld anders dan een 
opa die op zolder tuinkabouters verzamelt of een slaapkamer vol met knuffelberen.
Elk van die functies zijn een aanleidingt om iets mee te doen in de klas…

1. HET VERZAMELEN 
 
Voer samen met de kleuters een kort gesprek over één van de belangrijkste taken van een museum: het verzamelen. Misschien 
zijn je kleuters zelf wel verzamel-experten…
Wat verzamelen de kleuters? Hoe groot zijn hun verzamelingen? Hoe bewaren ze hun kostbaarheden? Wat zouden ze willen 
verzamelen? Verzamelen hun (groot)ouders iets? Zijn er dingen die je niet kunt verzamelen?

OPDRACHTEN  
(gerangschikt van eenvoudig naar verdiepend) 
 
- Laat de kleuters in de klas zelf op zoek gaan naar verzamelingen. Waar hebben jullie een hele hoop van? Knikkers? 
Stiften? Penselen? Papier? Breng al jullie verzamelingen in kaart en maak er een heuse inventaris van!  

-Verzamel, als leraar, een hele hoop verschillende alledaagse voorwerpen en verspreid ze over de klas. Geef de kleuters de 
opdracht om deze voorwerpen te ‘categoriseren’ bv. al het speelgoed/ kledij/ knutselmateriaal/ schrijfgerief bij elkaar. Op 
deze manier krijgen we verschillende verzamelingen. Zijn er misschien voorwerpen die in verschillende categorieën thuis 
horen?  

-Verzamel opnieuw een hele hoop alledaagse voorwerpen (ditmaal moeten er geen duidelijke categorieën zijn). Laat de 
kinderen de voorwerpen rangschikken. Bijvoorbeeld van groot naar klein - van zwaar naar licht – van mooi naar lelijk 
enz. Maak zeker ook een rangschikking op kleur, vorm en materiaal. Dit zijn namelijk de thema’s waarrond we ook in het 
museum zullen werken.  

-Verzamel, als leraar, een hele hoop verschillende, alledaagse voorwerpen en verspreid ze over de klas. Laat de kleuters 
samen de voorwerpen rangschikken op verschillende manieren. Begin daarbij met vormelijke aspecten bv. van groot naar 
klein- van zwaar naar licht – van veel kleur naar weinig kleur enz. Nadien vraag je hen te rangschikken op basis van meer 
abstracte of subjectieve begrippen bv. van mooi naar lelijk – van oud naar nieuw – van vrolijk naar droevig. Laat hen 
vertellen of raden bij elkaar wat het verhaal is achter de rangschikking.  

* Als het samenwerken moeilijk loopt, kun je hen ook vragen om één per één een object toe te voegen aan de rangschik-
king (zonder te praten). Achteraf vertelt elk kind dan welk object hij waarom heeft toegevoegd.
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2. HET ONDERZOEKEN (INFORMATIE VERZAMELEN)

OPDRACHT  
(gerangschikt van eenvoudig naar verdiepend) 
 
- Breng als leraar verschillende voorwerpen (dit kunnen ook afbeeldingen zijn) mee die de kleuters niet kennen (vb 
diskette, cassette, …). Zij proberen aan de hand van ja-nee-vragen te ontdekken waar het voorwerp voor dient.

Of de kleuters zoeken een nieuwe functie voor het voorwerp en stellen aan elkaar voor wat hun ‘uitvinding’ is. 

Info
Info

Een museum probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen over alle voorwerpen en kunstwerken dat het heeft. 
Hoe meer we over iets weten, hoe meer we erover kunnen vertellen. Op die manier wordt het verhaal van het museum 
compleet. Indien de geschiedenis van een waardevol voorwerp enkel mondeling zou overgeleverd worden, is het na 
verloop van tijd moeilijk om het oorspronkelijke verhaal achter een object te achterhalen/ te begrijpen. Daarom wordt 
alles ook opgeschreven bv. in boeken.
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3. HET TENTOONSTELLEN

OPDRACHTEN  
(gerangschikt van eenvoudig naar verdiepend) 
 
-Laat de kleuters kunstwerken uit de klas selecteren (dit kan eender wat zijn: een zelfgemaakte tekening, schilderij of 
beeld). Alle werken samen vormen 1 verzameling en worden getoond op een speciale tentoonstelling. Laat de kleuters 
zoeken naar verschillende manieren om hun werk te ‘tonen’. Dit kan in heel het schoolgebouw. Geef telkens een beper-
king waardoor ze moeten zoeken naar creatieve oplossingen. Bv. ‘De kunstwerken liggen op de grond maar zorg ervoor 
dat het publiek er niet kan aankomen!’ of ‘De kunstwerken moeten een parcours vormen waardoor het publiek weet in 
welke richting ze moeten!’ of ‘De kunstwerken moeten per 5 op verschillende hoogtes getoond worden!’ 

Sommige voorwerpen of kunstwerken in musea zijn al heel oud (soms zie je dat en soms zie je dat niet). Een museum 
probeert steeds om alles zo goed mogelijk te bewaren. Het klimaat in een museum moet daarom optimaal zijn!  

- Laat de kleuters ontdekken wat de invloed is van zon, vocht en koude. Ze maken een tekening en knippen de tekening 
in drie stukken. Hang een deel ervan buiten op, een deel ervan op een vochtige plaats (badkamer of keuken) en bewaar 
het laatste deel in een kast. Wanneer er een duidelijk verschil is, laat je hen de tekening weer samen puzzelen. Wat is het 
resultaat?

Info

Een museum wil zijn verzameling en zijn verhaal tonen aan een publiek. Iedereen is welkom in het museum om te komen 
kijken. Het museum wil wel dat alles op een mooie en speciale manier getoond wordt. Belangrijk is ook dat de mensen 
alles goed kunnen bekijken maar dat er niets stuk kan gaan. Het museum probeert dan ook zo goed mogelijk te zorgen 
voor zijn verzameling.
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KENNISMAKING MET M – MUSEUM LEUVEN

Wat doet M – Museum Leuven?

Elk museum kiest een invalshoek/categorie van objecten van waaruit ze hun verzameling opbouwen. Er zijn zeer veel verschil-
lende invalshoeken mogelijk. M verzamelt voorwerpen en kunstwerken die te maken hebben met de geschiedenis van de stad 
Leuven en haar omgeving.  

Misschien hebben sommige kleuters het museum al eens bezocht? Laat hen hierover vertellen. Wat hebben ze toen gedaan/
gezien? Hoe ziet het museum eruit?

M-Museum Leuven? Da’s een gekke naam!

Elk museum heeft een naam (net zoals elke kleuter in de klas). Vaak verwijst de naam van het museum naar wat er verzameld 
wordt, of waar het museum gelegen is.  

Waarom zou M ‘M’ heten? Wat zou die ‘M’ kunnen betekenen?  

M is de eerste letter van het woord ‘museum’. Het is een naam die je in alle talen kunt uitspreken en hij is heel gemakkelijk te 
onthouden. Probeer maar eens te vertalen… in het Frans, Engels, Duits, Chinees, Russisch… Gemakkelijk toch? Is er iemand 
van de klas waarvan zijn of haar naam ook begint met de letter M? Of misschien iemand die je kent? 

Wat is er dan te zien?
 
M – Museum Leuven verzamelt kunstwerken die een link hebben met de stad Leuven. Er zijn vooral schilderijen en beelden 
te zien maar ook oude meubels en servies. (Aan de hand van de collectie van M kan er dieper ingegaan worden op het aspect 
‘kunst’.) 
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WAT IS ‘KUNST’? (VANAF 3DE KLEUTERKLAS) 

Wat is kunst en wat is het niet?

Verzamel verschillende afbeeldingen van kunstwerken, gebruiksvoorwerpen enz. Laat deze afbeeldingen één voor één zien en 
vraag hen hun hand op te steken wanneer ze vinden dat iets een kunstwerk is (of laat het hen noteren op een blad). Aan de hand 
van deze informatie kun je een gesprek starten. 
Deze vragen kunnen daarbij helpen: Wanneer is iets kunst? Kan een dagelijks voorwerp een kunstwerk zijn? Kan iets meer of 
minder kunst zijn? 

Wie maakt kunst?

Verzamel opnieuw verschillende afbeeldingen maar ditmaal van kinderen, dieren, voorwerpen enz. Laat deze afbeeldingen één 
voor één zien en vraag de kleuters hun hand op te steken wanneer ze vinden dat iemand of iets een kunstenaar kan zijn (of laat 
het hen noteren op een blad). Aan de hand van deze informatie kun je een gesprek starten.

Deze vragen kunnen daarbij helpen: Kan iedereen een kunstenaar zijn? Kunnen kinderen ook kunstenaar zijn? En dieren? 
Wat moet een kunstenaar goed kunnen? 
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Wat zijn de eigenschappen van kunst?

Verzamel verschillende voorbeelden van kunstwerken (verschillende technieken en verschillende periodes). Leg deze 
kunstwerken in het midden van de kring en start het gesprek. Als dit moeizaam gaat, laat hen dan categorieën maken: mooi en 
niet-mooi / kunst en geen kunst / duur en niet-duur enz.

Deze vragen kunnen daarbij helpen: Wanneer is iets kunst? Hoe ziet kunst eruit? Moet kunst altijd mooi zijn of kan het soms ook 
lelijk zijn? Vindt iedereen dezelfde kunstwerken mooi? Wie bepaalt wat kunst is en wat niet? Is kunst altijd duur? Hoe wordt een 
kunstwerk gemaakt? Welke soorten kunst zijn er? Met welke materialen kun je een kunstwerk maken?

TIP

Betrek ook de dingen die jullie zelf maken in de klas! Als er tekeningen omhoog hangen, vormt dit een ideaal 
startpunt  om te vragen of ze dit beschouwen als kunst of niet? Laat hen vertellen hoe ze het hebben gemaakt, 
wat er op staat en  wat hen heeft geïnspireerd. Misschien hebben ze zelfs een passende titel bedacht?
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DE MUSEUMREGELS

WAT MAG WEL

• Je mening zeggen
• Met elkaar praten over wat je ziet
• Rustig rondwandelen 
• Kunstwerken langs alle kanten bekijken
• Opdrachten uitvoeren
• Vragen stellen
• Plezier hebben
• Op de grond gaan zitten

WAT MAG NIET

• Rennen (je kunt ergens tegenaan lopen  
en je verstoort de rust in het museum)

• Voorwerpen/kunstwerken aanraken  
(ze kunnen stuk gaan of vuil worden)

• Roepen (je kunt andere mensen hiermee  
storen of we kunnen elkaar niet meer verstaan)

• Eten en drinken (dan worden de  
museumzalen vuil of zelfs de kunstwerken)

OPDRACHTEN  
(gerangschikt van eenvoudig naar verdiepend) 

1. Maak een ruimtelijke onderverdeling in de klas of op de speelplaats zodat je een ‘MAG WEL’ en een ‘MAG NIET’ 
kant hebt.  De kinderen nemen plaats in het midden van de ruimte (neutraal gebied).  

2. Benoem vervolgens een handeling bv. ‘roepen’. De kinderen tonen of deze handeling volgens hen wel of niet mag in 
het museum door aan de bijhorende ‘MAG WEL’ of ‘MAG NIET’ –zijde te gaan staan. 

3. Laat de kinderen ook duidelijk benoemen waarom ze denken dat iets wel mag of niet. Op die manier onthouden ze de 
regels beter en begrijpen ze waarom iets wel of niet is toegestaan.  

4. Vul eventueel zelf aan of verbeter.

Voor de allerkleinsten kun je een spiegel in de kring nemen en die laten aanraken door iedereen. Dan kunnen ze effectief 
zien dat de spiegel, alias een kunstwerk, vuil wordt als je er met je handen aankomt. 
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2. VERWERKING MUSEUMBEZOEK ACHTERAF

Laat na het bezoek de kleuters kort vertellen over hun ervaringen. Was het leuk? Wat hebben ze bijgeleerd? Wie keek heel graag 
naar de kunstwerken?  

Dit kan ook op een actieve manier! 

Bv. ‘Maak je heel groot als je het museumbezoek leuk vond en klein als je het niet leuk vond.’ ‘Beeld het kunstwerk uit dat je het 
leukste vond.’  

Koppel hierbij ook terug naar de inleidende les over ‘Wat is een museum’? Hadden ze het zich anders voorgesteld? Is hun mening 
over musea veranderd? 

De zaken die de kleuters hebben ervaren in het museum kunnen verwerkt worden in muzisch werken in de klas. We geven 
daarvoor twee voorbeelden: het maken van een klascatalogus en een hoekenspel.

MAAK JE EIGEN CATALOGUS!

- Peil naar wat de kleuters hebben onthouden van het museumbezoek: Was het leuk? Waarom was het 
leuk? Wat is het meest bijgebleven? Heb je iets bijgeleerd?

Waarschijnlijk herinnert elke kleuter zich 1 specifiek kunstwerk uit de tentoonstelling. Overleg  
samen wie zich wat herinnert. Het kan ook een detail uit één kunstwerk zijn. Laat hen dit kunstwerk 
tekenen, zonder het werk terug op te zoeken (uit het hoofd dus!). Of laat hen hun gekozen kunstwerk 
beschrijven aan een klasgenootje, zo gedetailleerd mogelijk. De andere kleuter schetst het kunstwerk. 
Nadien wisselen ze van rol. Te moeilijk? Laat de kleuters de afbeeldingen van de kunstwerken gebruiken. 
Eén kleuter kan die vasthouden om het werk te beschrijven aan de andere.  

- De tekeningen kunnen getoond worden in de klas. Laat hen zelf ontdekken over welk kunstwerk het 
gaat.

- De kinderen kunnen ten slotte nog een passende titel bedenken voor hun tekening en deze er bij 
noteren.

De tekeningen kun je nadien bundelen tot een eigen ‘klascatalogus’ van het museumbezoek.  
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HOEKENSPEL 

Organiseer 3 hoeken: één voor kleur, vorm en materiaal. Deze 3 thema’s kwamen ook al terug in het museumbezoek. Je kunt per 
hoek ook een kunstwerk hangen uit het museum, en hier opdrachten uit laten voortvloeien. 

Een paar voorstellen: 

- Voor de derde kleuterklas: Laat de kleuters hun eigen verhaal (of het verhaal dat ze met de klas verzonnen) tekenen in het 
sjabloon van een stripverhaal. Via Google vind je hier veel voorbeelden van. Vergoot het uit op A3-papier, zodat de kleuters 
voldoende ruimte hebben om te tekenen.  

- Laat de kleuters effectief met het diakader (of andere kijker) over de prent gaan en hun verhaal van linksboven naar rechtsonder 
vertellen. Neem het op met een dictafoon, smartphone of mp3 zodat ze naar elkaars versies kunnen luisteren. 
 
- Leg een heel aantal voorwerpen op tafel. Laat de kleuters de voorwerpen omtrekken, zodat alleen een abstracte vorm overblijft. 
Ook leuk: je kunt hen de schaduwen van de voorwerpen laten tekenen. Vanuit deze vormen maken ze een nieuwe tekening in 
hun lievelingskleur. 

- Laat de kleuters één detail uit de fontein of de kamer uit het museum tekenen/boetseren in verschillende materialen: klei, koffie 
of wijn om mee te schilderen, voorwerpen gedopt in verf, aluminiumpapier, plasticine, houtskool, …  

En nu is het aan jou! Kies zelf een kunstwerk uit de rondleiding waar de kleuters gefascineerd door waren (of waar je 
zelf fan van bent). Neem de afbeelding erbij en bedenk een opdracht op kleutermaat vanuit het thema vorm, kleur of 
materiaal. 
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3. ONTWIKKELINGSDOELEN GEKOPPELD AAN EEN 
MUSEUMBEZOEK 

MUZISCHE VORMING – BEELD

De kleuters kunnen: 
- visuele waarneming en beeldend geheugen versterken en vergroten door beeldelementen te herkennen.
- materiaalgevoeligheid ontwikkelen door exploreren en experimenteren.
- kleur, lijn, vlak, ritme, vorm en versiering onderscheiden en de ontdekking van beeldelementen verwoorden.
- verschillende beeldende, technische middelen aanwenden en samen gebruiken om tot beeldend werk te komen.
- impressies uiten in een persoonlijke, authentieke creatie en plezier scheppen in het
zoeken en vinden.

MUZISCHE VORMING - MUZIEK

De kleuters kunnen: 
- klanken, geluiden, stilte en stemmingen in beluisterde muziek ervaren en herkennen.
- ritme in beluisterde muziek en liedjes ervaren, herkennen en nabootsen.
- signalen, functie en sfeer van beluisterde muziek of liedje ervaren en herkennen, en alleen of in groep reproduceren.
- een toenemende stembeheersing ontwikkelen.
- met plezier een toenemend vermogen tot experimenteren en improviseren ontwikkelen met klank, stem of instrument.

MUZISCHE VORMING - DRAMA

De kleuters kunnen: 
- eigen belevenissen, ervaringen, gedachten, gevoelens, handelingen verwoorden.
- zich inleven in personages en dingen uit de omgeving en deze uitbeelden.
- met een creatief stem- en taalgebruik expressief reageren en belevenissen uitbeelden.
- ervaren dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expressie kan vergroten.
- genieten van een gevarieerd aanbod van hedendaagse en klassieke kinderliteratuur, en voor hen bestemde culturele activiteiten.
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MUZISCHE VORMING - BEWEGING

De kleuters kunnen: 
- spontaan meebewegen op muziek.
- meedoen met bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod komen, en belangstelling tonen om mee te doen 
met bewegingen die tijdens het vertellen van een verhaal aan bod komen, en belangstelling tonen om het bewegingsinspirerend 
gegeven nauwkeurig te observeren en na te bootsen.
- ervaren dat ze een persoonlijke stijl kunnen ontwikkelen.
- waargenomen klanken omzetten in beweging. 
- de eigen dansexpressie verwoorden.
- genieten van en belangstellend kijken naar een gevarieerd aanbod van lichaamsexpressie van
kinderen en volwassenen.

MUZISCHE VORMING - MEDIA 

De kleuters kunnen: 
- alert omgaan met voor hen bestemde audiovisuele boodschappen.
- vaststellen dat klanken, beelden en bewegingen elkaar wederzijds beïnvloeden.
- de volgorde van een reeks van voorwerpen, prenten, beelden, klanken en 21 geluiden
vaststellen, veranderen, schikken, herschikken en er een nieuw verhaalrond vertellen.
- bewuster luisteren en kijken naar de hoeveelheden geluiden en klanken en zeer eenvoudige audiovisuele boodschappen. 

MUZISCHE VORMING - ATTITUDES 

De kleuters kunnen: 
- openstaan voor nieuwe dingen uit hun omgeving.
- ervan genieten bezig te zijn met de dingen die hen omringen om hun expressiemogelijkheden te
ontdekken.
- vertrouwen op hun expressiemogelijkheden en durven hun eigen expressiestijl tonen.
- respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot de eigen en de andere culturen.
- genieten van de fantasie, de originaliteit, de creativiteit en de zelfexpressie in ‘kunstwerken’.
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COLOFON 

Concept en tekst 
Dorine De Vos, Sofie Vermeiren en Marlies Verreydt, 
Publieksbemiddeling M – Museum Leuven

Vormgeving
Charlotte Vandenborre

Foto’s
© Andy Merregaert 



DOEN & INFO
Kies per twee een portret van iemand die er bijzonder uitziet, anders dan de rest. Eén kleuter gaat zitten, de andere 
kleuter staat achter hem.  De kleuter die rechtstaat beschrijft elk lichaamsdeel van het portret (nek, neus, kin, oorlel-
letjes, vingers , een arm, … ) van boven naar beneden en kriebelt ondertussen met de veer op die plek, bij de kleuter die 
zit. Kijk maar rustig naar het portret terwijl je een verenmassage krijgt. Heerlijk.

Wandel met de kleuters naar het portret van Nelly Rijk. Je kunt de kleuters in een halve cirkel rond het werk laten 
staan of zitten. Heeft er iemand een idee of dit kindje een meisje of een jongen is? Het is inderdaad een jongetje: Henri 
Jules. Vroeger droegen ook jongetjes een wit kleed en mutsje op het hoofd. Wat heeft hij vast? En ontbreekt er iets aan 
zijn kledij? Het jongetje houdt een rijzweep vast (waarmee je een paard kunt aansporen) en heeft zijn ene schoentje 
uitgetrokken. Het zweepje staat voor de leiderscapaciteiten (‘de baas spelen’) die de ouders wilden doen ontwaken in 
hun kleine zoon. Zijn moeder houdt zijn blote voetje in haar hand.

AAN DE SLAG IN DE ZAAL 

- Elke kleuter kiest één portret.  Hoe zou die meneer of mevrouw zich voelen?  
- Iedereen maakt een masker dat past bij het gevoel van zijn/haar portret. Kies enkele maskers van de kleuters uit, zet ze 
één voor één op en laat de kleuters 3 vragen stellen aan het portret dat erbij hoort. Speel dus zelf levend portret! 

PRAKTISCH

Waar:  zaal 4
Materiaal: voorwerpenzakje voor veren, sjabloon masker , wasco’s 
Duur: 10 min + 15 min
Organisatie groep: per twee en individueel 
Disciplines: beweging, drama
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DOEN & INFO
Wat zie je allemaal? Waar is het geschilderd? Zijn er mensen op het kunstwerk? 

Lees onderstaande tekst voor, je kunt ondertussen de kleuters kriebelen met de veer uit het voorwerpenzakje. Zorg 
ervoor dat iedereen rustig zit voor je start en voldoende plaats heeft.  

‘Ga rustig zitten in kleermakerszit. Kijk naar het grote schilderij voor je of doe je ogen even dicht.  

Wees stil en stel je voor dat je buiten bent. Je staat voor een heel groot veld. Het lijkt wel het grootste weide van de hele wereld. In 
het veld groeien honderden, zelfs duizenden grassprietjes. Ze zijn lichtgeel of groen. Ze staan naast elkaar. Als je goed kijkt zie je 
dat er soms een groen plantje tussen het gras groeit. De zon schijnt over de weide. Je voelt de zonnestralen op je wangen. Lekker 
warm is dat. Je hoort vogeltjes fluiten. Je doet je schoenen uit en stapt met je blote voeten door het gras. Het kriebelt en prikt een 
beetje. Stap voor stap ga je de grote weide in. Steeds verder in de weide. Een zacht briesje steekt op. De wind waait door je haren 
en doet het gras bewegen.  

In de grote wei zijn ook koeien aan het grazen. Het zijn rustige en lieve koeien. Ze liggen in het gras te genieten van het zonnetje of 
ze staan recht en eten gras. Je stapt langs de koeien en voelt even met je hand aan hun vacht. Je ziet de verschillende kleuren: wit, 
bruin, zwart. De koeien loeien heel zachtjes goedendag tegen jou.  

Je wandelt rustig verder door de mooiste weide van de wereld. Je ruikt het gras, de koeien, je voelt de zon, het briesje, het gras 
aan je voeten. Zo wandel je helemaal verder naar de horizon. In de lucht komen donkere wolken. Ze nemen regen en onweer mee, 
maar ze hangen nog ver weg. Tijd om rustig uit de wonderlijk mooie weide te stappen. Je zegt dag aan het gras, de koeien en de 
vogels. Je doet je schoenen weer aan. Beweeg zachtjes je vingers en tenen. Je rekt je eens lekker uit en je doet je ogen open. En je 
zegt tegen jezelf, ik ben blij, ik ben blij.’

De schilder, Géo Bernier, houdt heel veel van de natuur, buiten zijn en ook de dieren die je op de weiden tegenkomt 
(koeien, paarden, schapen). Hij heeft veel schilderijen gemaakt die dit uitbeelden.
 
AAN DE SLAG IN DE ZAAL 

Kies een kunstwerk en breng het tot leven! 
- Beeld samen uit wat er te zien is op het doek. Je kunt de groep in 2 verdelen: de ene helft beeldt uit, de andere helft is 
het publiek.
- De groep die uitbeeldt: personen op het doek, dieren, wie kan de wolken uitbeelden of de kleine grassprietjes ….
- Het publiek kan ook de geluiden laten horen die uit het schilderij komen: loeiende koeien, wind die waait, voetstappen, 
een vogeltje dat fluit.

PRAKTISCH

Waar:  zaal 6
Materiaal: / 
Duur: 15 min + 10 min 
Organisatie groep: klassikaal en met 2 groepen
Disciplines: muzische taalgebruik, drama
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DOEN & INFO
Ga met de hele klas op zoek naar een kunstwerk waarin de kleur rood heel veel voorkomt. Wat is er rood? (bijvoorbeeld 
aardbeien, tomaten, lieveheersbeestjes, …). Kies iets uit en beeld het met z’n allen uit terwijl je met de klas naar het 
meest rode kunstwerk wandelt.  

Wie heeft er allemaal iets roods aan in dit kunstwerk? Wie heeft het meest donkerrood aan, wie het lichtste, bijna roze?  

Neem jullie diakader en lees het schilderij van linksboven naar rechtsonder, bijna zoals een stripverhaal.  Leg eventueel 
het touw op de grond zodat de kleuters niet te dicht komen. Vang telkens iemand of iets in de kader dat de kleur rood 
heeft. Wat zie je helemaal in het begin en op het einde? Wat zou daartussen gebeurd zijn? Maak een treintje. De eerste 
kleuter bespreekt de eerste prent (of het eerste rode detail wat hij/zij in het diakader ziet), de tweede kleuter de tweede 
enz. Maak samen één verhaal, eventueel met hulp van jou als leerkracht die de hoofdverteller is en het verhaal aan elkaar 
breidt. 

Het schilderij toont de bezoeker de verschillende momenten uit het leven van Jezus. Om het ons makkelijker  te maken, 
heeft de kunstenaar de volgorde aangeduid met gouden letters a tot en met u. Je ziet bv Jezus die op een ezel de stad 
Jeruzalem binnenrijdt en het laatste avondmaal. Gevonden?  Je kan het kunstwerk dus als een soort stripverhaal lezen. 
Het is dan ook gemaakt voor kijkers die niet konden lezen. Vroeger waren er meer volwassenen mensen die niet leerden 
lezen.
 
AAN DE SLAG IN DE ZAAL 

De kleuters gaan in deze zaal op zoek naar een kunstwerk dat past bij de kleuren van hun kledij. Je kunt deze opdracht 
individueel of in kleine groepjes geven (dan moeten bv. alle kleuren van iedereen samen in één schilderij voorkomen).  
Laat enkele kleuters de kleur in hun spiegeltje vangen of laat hen ernaar kijken door de caleidoscoop of lens. Bezoek alle 
gele, groene, … kunstwerken. Trek telkens een gekleurd blokje uit het voorwerpenzakje en bezoek het schilderij dat bij 
deze kleur past. Kies één kunstwerk van de kleuters uit en bedenk welke kleur welke smaak zou hebben (oranje = wortel 
of sinaas, geel = frietjes, …). Naar wat smaakt dit kunstwerk allemaal? Teken samen met de kleuters een menukaart bij 
dit kunstwerk. 

Ga op zoek naar een groen  kunstwerk. Wat is bijna altijd groen? Vb gras: we wandelen naar de volgende zaal alsof we 
door heel hoog gras moeten stappen. 

PRAKTISCH

Waar:  zaal 2
Materiaal: diakader, houten blokjes, lens/vervormer, spiegeltje + papier, wasco’s
Duur: 15 min + 20 min 
Organisatie groep: individueel en klassikaal
Disciplines: beeld, muzische taalgebruik 
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