
Kunstenaar  
van de Maand

#1
HAPPY VAN DER HEIDE



Wat is dit voor project? 
Kunst geeft de thema’s op school verdieping en 
verbreding. Originele lessen naar aanleiding van 
kunst van een kunstenaar verrijkt de leerlingen 
op vele vlakken. Kunstbeschouwing verbetert 
het kijken, reflecteren en interpreteren. Kinderen 
onderzoeken de betekenis van kunst en maken 
eigen nieuw werk. 

Kunstenaar van de Maand brengt leerlingen en 
leerkrachten in aanraking met Friese kunstenaars. 
Friese kunstenaars kunnen zich laten zien en 
leerlingen op Friese scholen maken kennis met 
bijzondere kunst uit de eigen provincie. 

Het project in schooljaar 2021-2022
Dit kunst educatieve project is voor leerlingen 
van groep 1 t/m 8 van alle basisscholen in 
Fryslân. De lespakketten bestaan uit educatief 
materiaal over de kunstenaar, een film, 
zijn werk, kunstbeschouwing, begrippen en 
verwerkingslessen.

In Kunstenaar van de Maand staat elke maand een 
kunstenaar centraal. Er is van deze kunstenaar 
een korte film gemaakt en drie lespakketten: een 
vanaf groep 1, 2, een vanaf groep 3, 4, 5 en een 
vanaf groep 6, 7, 8. 

Het project is bedacht en ontwikkeld door 
Stichting School en Kunst in samenwerking met 
FRIA, beroepsvereniging beeldend kunstenaars in 
Noord-Nederland.

Bijzonder aan dit project is de integratie van 
kunstenaars uit Friesland met de educatie 
op basisscholen en dat kinderen kennis 
kunnen maken met kunstenaars uit hun eigen 
gemeente of regio. De kunstenaar kan over zijn 
werk vertellen en het laten zien op school of 
in zijn atelier. Zo komen de begrippen ‘kunst’ 
en ‘kunstenaar’ voor kinderen niet alleen 
gevoelsmatig maar ook letterlijk dichterbij.

De kunstenaars komen uit verschillende regio’s in 
Friesland. Dus ook bij jullie uit de buurt. 

Hoe kan ik meedoen? De keuzes
·	 De school kiest voor het volgen van 

hele programma van 10 kunstenaars in 
schooljaar 2021-2020. In alle groepen 
wordt de kunstenaar van de maand 
besproken, de film bekeken en de 
creatieve lessen gegeven. In de maand dat 
een kunstenaar uit jouw regio Kunstenaar 
van de Maand is, kan je de kunstenaar 
op school uitnodigen. Misschien wel 
gecombineerd met andere projecten met 
de kunstenaar.

·	 De school kiest voor het volgen van een 
deel van het programma: Enkele 
maanden meedoen of met enkele groepen 
meedoen.

·	 De school doet alleen mee in de maand 
dat de kunstenaar uit de eigen gemeente/
regio komt.

 

De kunstenaar op school uitnodigen
We vinden het belangrijk dat kinderen kennis 
maken met echte kunst. De kunstenaars zijn 
bereid om de scholen te bezoeken. Je neemt zelf 
contact op met de kunstenaar om afspraken te 
maken. De vergoeding per kunstenaar is €110 per 
dagdeel.

Veel plezier, creativiteit en inspiratie met de 
kinderen.
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Stichting School en Kunst 

Stichting School en Kunst is in 2009 
opgericht door Theun Stienstra en 
Jan Huitema. In 2016 kwam ook 
Taapke Ronner in het bestuur. Vanuit 
de studie Master Kunsteducatie 
in Groningen is dit initiatief 
ontstaan. Het doel van de stichting 
is het promoten, ontwikkelen en 
realiseren van kunsteducatieve 
projecten voor scholen, waarbij 
interdisciplinariteit in de aanbieding 
een uitgangspunt is. We willen 
projecten opzetten waarbij 
verschillende kunstdisciplines zoals 
muziek, dans, drama, beeldende 
vorming en taal in samenhang 
verdieping en verbreding geven aan 
de projecten.
 www.stichtingschoolenkunst.nl 

 

FRIA

FRIA is de beroepsvereniging 
beeldend kunstenaars in 
Friesland. FRIA kent enkel leden 
die als professioneel beeldend 
kunstenaar werkzaam zijn. Deze 
professionaliteit en de kwaliteit 
van het werk worden vooraf door 
een ballotage getoetst. FRIA heeft 
een rijke historie opgebouwd van 
ledenexposities, zeker tijdens 
de viering van een lustrum. De 
tentoonstellingen hebben zich niet 
beperkt tot de provinciegrenzen, 
ook uitwisselingen met Deense en 
Duitse kunstenaarsgroepen hebben 
met groot succes plaatsgevonden.
 www.fria.nl
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEK2

Het project wordt aangeboden door 
KEK2. KEK2 is de Friese uitvoering 
van het landelijke regeling 
Cultuureducatie Met Kwaliteit. 
KEK2 laat creativiteit de motor zijn. 
Een manier van denken, om het 
onderwijs op een betekenisvolle 
manier vorm te geven. Een missie 
om cultuur, kunst en taal op een 
bewustere manier onderdeel uit te 
laten maken van het onderwijs.
www.kultuerfilter.nl 

Het lespakket

Dit lespakket bestaat uit:

·	 Introductie

·	 Informatie over de Kunstenaar van de 

Maand

·	 Een film over de Kunstenaar van de 

Maand

·	 Handleiding Kunstbeschouwing 

(achtergrond)

·	 Werkblad Kunstbeschouwing

·	 Drie Kunst-Doelessen naar aanleiding 

van het werk van de kunstenaar

·	 Een logboekje voor de kinderen

·	 Een evaluatieformulier voor de 

leerkracht 

 

Extra:

·	 Vakoverstijgende lesideeën

http://www.stichtingschoolenkunst.nl
https://www.fria.nl/
http://www.kultuerfilter.nl


Kunstenaar van de Maand: 

Happy van der Heide 

E-mailadres:  happy@hip-happy.nl
Website:  www.hip-happy.nl
Telefoon:  06 570 555 03

Kunstmateriaal
Met het besef dat de tijd rijp is voor een duurzame 
verandering, experimenteer ik als beeldend 
kunstenaar met natuurlijke materialen wat door 
de maatschappij als afval wordt aangemerkt. 
Het liefst werk ik met natuurlijke grondstoffen 
die door het beoefenen van mijn ambachten 
allemaal op eerlijke en milieuvriendelijke manier 
te verwerken zijn tot hoogwaardige nieuwe 
producten.

Inspiratie 
De natuur.

Technieken
Vilten, visleer maken, ecoprinten en papier maken 
van groente-, fruit- en tuinafval.

Film over Happy 
De film is gemaakt door Jan Reus.

https://vimeo.com/455455610


HANDLEIDING Kunstbeschouwing 
bij Kunstenaar van de Maand

Bij Kunstenaar van de Maand starten we met een 
kunstbeschouwingles met een afbeelding van een 
kunstwerk van de kunstenaar. De kinderen gaan 
eerst onbevangen kijken, vervolgens interpreteren 
en beoordelen de kinderen eerst een kunstwerk 
m.b.v. een werkblad. 

Waarom kunstbeschouwing op de basisschool?
Het beleven van kunst is heel persoonlijk. Ieder 
neemt op zijn eigen manier waar, heeft zijn 
eigen associaties en gevoelens. Goede kunst 
maakt nieuwsgierig, prikkelt de verbeelding. 
Samen over kunst praten stimuleert ieder om 
de gedachten en gevoelens onder woorden 
te brengen. Kunst is er niet alleen maar voor 
“grote” mensen. Kunst maakt deel uit van de 
maatschappij waarin we leven. Kunst is een 
reactie of reflectie op het leven. Het weerspiegelt 
zienswijzen en emoties. Terug in de tijd zegt kunst 
iets over de leefwijze in vroegere culturen en op 
andere plaatsen. Kunst geeft ook informatie over 
gebruiken en leefwijzen van vroegere culturen. 
Op weg naar hun volwassenheid is het ook voor 
kinderen van belang dat ze dit alles ervaren en 
er kennis van nemen. Door middel van kunst 
worden andere lagen in ons “zijn” aangesproken 
dan de overwegend rationele. Kinderen hoeven 
niet eerst veel kennis van kunst te hebben. In 
hun onbevangenheid reageren kinderen vaak 
spontaan en origineel. Kinderen leren intensiever 
waarnemen, reflecteren interpreteren, kritisch 
oordelen en argumenteren. Hun ervaringen delen 
ze met elkaar in gesprekken en verslagen.

Voor alle groepen
Kunst beschouwen maakt het denken en voelen 
zichtbaar. Het kijkplezier en de beleving worden 
vergroot. Kinderen leren experimenteren en 
onderzoeken met en door kunst. Kunst kan in 
elke groep aangeboden worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat kleuters in een associatieve 
fase zitten. Ze hebben een vrije blik. Kleuren 
kunnen emoties en de afbeelding herinneringen 
oproepen. Vanaf groep 3 komen de kinderen 
langzamerhand in een realistische fase. De 
juistheid van een afbeelding wordt dan belangrijk. 
Non-figuratieve kunst wordt minder gewaardeerd. 
In de prepuberfase komt de expressieve fase in 
beeld. Een schilderij is goed als het emoties kan 
opwekken. 

Taal
Beeldende kunstbeschouwing kan bij alle 
vakken ondersteunen. Maar met taal is het 
vanzelfsprekend: het beschrijven van kunstwerken 
vraagt om een goede woordenschat, kinderen 
gebruiken soms fantasierijke woorden; de spreek- 
en luistervaardigheden worden geoefend bij het 
beschrijven en beargumenteren; het stellen komt 
aan de orde door schilderijen te beschrijven.

De aanbieding
De aanbieding van een kunstwerk gebeurt hier 
eerst met een werkblad, maar het kan ook 
direct in de halve kring met de afbeelding op het 
digibord of in groepjes die het werkblad voor 
bespreken. 

Beeldende kunstbeschouwing is door elke school 
te implementeren. Het past in de visie van de 
21st century skills: leren onderzoeken, 
analyseren, experimenteren. 

Wil je meer weten over Kunstbeschouwing op de 
basisschool?

Kunstenaar Jan Huitema deed binnen de Master 
Kunsteducatiestudie een onderzoek op RKBS ‘It 
Klimmerblêd’ in Sint Nicolaasga en laat de waarde 
van kunstbeschouwing op basisscholen zien. 

https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/21993/-
wow--vet-cool--

Instructie bij de beeldende kunstbeschouwingles 
Het lespakket bij Kunstenaar van de maand begint 
met een kunstbeschouwingles bij Happy van der 
Heide. Een kunstwerk is uitgekozen om vooraf in 
de klas te bespreken.
Het is belangrijk dat de kinderen zonder kennis 
vooraf, dus onbevangen de afbeelding van de 
kunst bekijken. 

De kunstafbeelding wordt op het digibord getoond. 
Het werkblad is voor alle leerlingen gekopieerd. 
In groep 1,2 kunt u de vragen van het werkblad in 
groepjes bespreken of bij het digibord met de hele 
groep. Vanaf groep 3 (tweede helft) kunnen de 
kinderen eerst het werkblad invullen, sommigen 
met hulp. Vooraf worden de vragen verduidelijkt. 

https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/21993/-wow--vet-cool--
https://lkca.crossmarx.nl/publicatie/21993/-wow--vet-cool--


Er zijn 5 vragen: 

1.    Wat zie je?  
Het gaat hier alleen om het waarnemen zonder       
interpreteren, dus alleen maar zien.  

 
 2. Waar gaat het kunstwerk over?  
Hier mogen de kinderen doordenken, interpreteren.

3. Wat zijn de beeldaspecten? 
Het betreft aspecten die een kunstenaar gebruikt 
om zijn kunst te maken. De kinderen kleuren drie 
rondjes.

4. Wat voel je?  
Kunst roept altijd een gevoel op; schoonheid, 
ontroering of walging. Bij deze vraag omcirkelen ze 
een emoticon die hun gevoel weergeeft. 

5. Hoe waardeer je het kunstwerk? 
Omcirkel een cijfer van 1 tot 10 Het betreft de 
waardering. Je kunt een kunstwerk walgelijk 
vinden maar het toch waarderen hoe het gemaakt 
is.

De nabespreking
Het is goed om met elkaar de antwoorden te 
delen. In gesprekken staan kinderen open voor 
ieders mening en gevoel. Er is geen goed of fout.
Met de afbeelding op het digibord worden de 
vragen besproken. Het is goed om soms extra 
uitleg te vragen of door te vragen. Bij vraag 4 
kunnen de kinderen uit 12 emoticons kiezen. Met 
vinger opsteken kun je snel zien welke emoticon 
het meest gekozen is. Bij vraag 5 op dezelfde 
manier ook met vinger opsteken op de lijn van 1 
tot 10. Wat is het gemiddelde van de klas?

Uitleg van de kunstenaar bij het kunstwerk
Na de les kan de uitleg van de kunstenaar bij zijn 
werk verteld worden:

Uitleg papierkunst bij de Kunstbeschouwingles

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Papier maken van materiaal uit de compostbak? 
Het kan echt! Op een duurzame methode met een 
geweldig resultaat!

Door gebruik te maken van vezelrijke resten van 
bijvoorbeeld appels, asperges, bleekselderij, 
brandnetel, gele lis, gras, knoflook en 
paardebloem, kun je met milieuvriendelijke 
technieken unieke vellen papier maken. Elke plant 
geeft een fantastisch effect met eigen structuur, 
kleur en zachtheid.

Na het knippen, koken en spoelen van bruikbaar 
materiaal volgt het proces van scheppen, persen 
en drogen.

Handgeschept papier van oud papier, koffiedik en resten banaan.

Mislukt of kunst?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Af en toe komt het voor dat cursisten hun werk 
weg willen gooien, omdat ze in hun ogen niet 
het gewenste resultaat hebben behaald. Hoe 
mooi is het om dan samen in de wereld van de 
verbeelding te stappen? Juist in de mislukking 
schuilt de kracht van het werk.

Dit werk had aan kracht verloren als de afbeelding 
een perfecte hartvorm zou hebben. Nu laat het 
ruimte voor diverse invullingen.

‘There is a crack in everything, that’s  
how the light gets in.’ – Leonard Cohen –

Happy van der Heide 
www.hip-happy.nl



Werkblad Kunstbeschouwing 

Naam:

                      
1. Wat zie je?

2. Waar gaat dit kunstwerk volgens jou over?

3. Wat is opvallend? Kleur drie rondjes.

 O kleur  O textuur

O licht  O ruimte

O vorm  O compositie

O lijn  O materiaal

4. Welke emoticon past bij jouw gevoel bij het kunstwerk? Zet er een rondje 

om.

🤔 🤤 😱 😢 😠 😀 

😍 😡 😜 😎 😂 ♥
5. Welk cijfer geeft je? Zet er een rondje om.

1 2 3 4 5 6 7 8 10

WERKBLADEN



Kunst-doeles 1  
 
bij Kunstenaar van de Maand Happy van der Heide

Maak een Knuffelkei 
Fan in hurde nei in sachte stien

Vanaf groep 1 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
De gevilte stenen kunnen troost bieden als kinderen verdrietig zijn, kracht 
geven als ze moed nodig hebben, voor geluk of om een fijn gevoel te krijgen. 

krachtsteen-trooststeen-gelukssteen-knuffelkei

Doel: 

De kinderen leren zelf te vilten met wol, water en zeep.
De kinderen bedenken en maken een keuze waarvoor ze de steen maken.

Wat heb je nodig: 

•	 Merino lontwol in diverse kleuren (ongeveer 7 gr. per leerling) 
•	 Stenen (grof grint wel met mooie ronde of ovale vorm)
•	 Lege yoghurtemmertjes van 1 ltr / 1 per 4 leerlingen
•	 Warm water
•	 1dl handzeep per liter water
•	 1 pantysok per leerling
•	 1 handdoek per leerling 

WERKBLADEN

Bestel wol voor het wolvilten bij een webshop bijvoorbeeld van Meervilt, 
Hawar of bij Happy. Happy van der Heide kan de workshop ook zelf op school 
komen geven (ook als deskundigheidsbevordering of inspiratie voor 
leerkrachten).



Werkwijze: 
 
In deze film wordt het vilten van een steen voorgedaan. Zet de film op het digi-
bord en volg deze stap voor stap. Na elke stap kunt u de film stopzetten. De film 
is in het Engels, maar het geluid kan uit. Leg voor de les alle benodigdheden 
klaar en verdeel de wol in handzame delen. Tip: gebruik i.p.v. gaas een panty-
sokje. 
1. Trek plukjes lontwol los en leg deze verticaal neer op de tafel. De 2e laag leg 

je horizontaal er overheen. Totaal 4 lagen.
2. Leg de steen in het midden op de wol en wikkel de wol om de steen.
3. Breng nu de laatste laag aan met kleine plukjes en in verschillende kleuren 

om het wollen pakketje. Zorg dat de steen helemaal bedekt is.
4. Doe het wollenpakketje in de pantysok.
5. Leg de handdoek op de tafel.
6. Dompel dan de steen in het emmertje zeepsop en druk voorzichtig het over-

tollige water eruit. Begin rustig aan het vervilten van de steen. Met rollen-
de bewegingen in je platte handen, Probeer aan alle kanten gelijkmatig te         
wrijven. Zorg ervoor dat de wol steeds steviger om de steen gaat zitten. 

7. Haal het pakketje uit de sok. Vilt door tot de wol stevig vervilt is.
8. Wanneer je voelt dat de wol strak om de steen zit, kun je het eventueel 

onder de koude kraan even kort afspoelen en dan voorzichtig droogdeppen 
met een handdoek.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabespreking:  

•	 Is het goed gelukt?
•	 Hoe vonden jullie het om te vilten?  Waarom?
•	 Uitwisseling voor wie de steen gemaakt is. Dit kan door het uitlichten van 

sommige stenen.
•	 Welke steen van een ander vind je erg mooi? Waarom? 

WERKBLADEN

https://www.youtube.com/watch?v=u6VMW7GThcg


Kunst-doeles 2 
 
bij Kunstenaar van de Maand Happy van der Heide

Vilterijtje 
Skilderje mei Wol 

VANAF GROEP 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Een vilterijtje is een schilderij van gevilte wol. Bedenk met de leerlingen een 
thema Thema’s kunnen zijn: Onder water, Bloementuin, Sprookjesbos e.d. Het 
vilten zorgt voor ongeveer 30% krimp. Daarom gebruiken we het A4tje als 
richtlijn onder het folie. De maat van het werkstuk wordt na krimp ongeveer 
20x14 cm.

Doel: 

•	 De kinderen leren platvilten met wol, water en zeep.
•	 De kinderen maken een schilderij van vilt.

Wat heb je nodig:

•	 Merino lontwol in diverse kleuren (ongeveer 25gr. per leerling) 
•	 Plastic waterflesje met gaatjes geboord in de dop (met hamer en spijker, 

ong. 6 gaatjes)
•	 Warm water
•	 1dl. handzeep per liter 
•	 Noppenfolie: per leerling 40cm-60cm
•	 A4 papier
•	 1 handdoek per leerling
 

WERKBLADEN

Bestel wol voor het wolvilten bij een webshop bijvoorbeeld van Meervilt, 
Hawar of bij Happy. Happy van der Heide kan de workshop ook zelf op school 
komen geven (ook als deskundigheidsbevordering of inspiratie voor 
leerkrachten).



Werkwijze: 
 
In dit filmpje wordt het vilten van een lapje voorgedaan. Zet de film op het digi-
bord zetten en volg deze stap voor stap. Na elke stap kan je dit stopzetten. Maak 
voor de les alvast gaatjes in de doppen en vul de flesjes met het warme zeep-
sop. Verdeel de wol in handzame delen. Leg verder alle benodigdheden vooraf 
klaar. In de film wordt een berekening gemaakt van de grote van het lapje. Wij 
doen dat niet en nemen een A4 papier als uitgangspunt. 
•	 De kinderen maken eerst een ontwerp met grote en eenvoudige vormen 

voor het vilterijtje  op A4 papier.
•	 Leg het A4tje rechts op de tafel en daaroverheen het noppenfolie. Het A4 tje 

geeft de grote aan van waarop de lontwol komt te liggen.
•	 Kies de kleur van de ondergrond van het ontwerp. Trek plukjes lontwol los 

en leg deze gelijkmatig verticaal neer op de tafel, dakpansgewijs in 2 á 3 
laagjes.

•	 De volgende laag horizontaal en weer dakpansgewijs.
•	 Breng nu met andere kleuren plukjes wol aan op de ondergrond, zoals de 

tekening. 
•	 Spuit het zeepwater op de wol. De wol mag goed nat worden.
•	 Vouw het noppenfolie van links naar rechts over de lap en spuit een beetje 

sop op de folie.
•	 Wrijf goed over de folie. Keer dan alles om en kijk of de wol helemaal goed 

nat is.
•	 Vouw de folie open van links naar rechts, leg de goede kant van je lapje naar 

beneden en vouw nu de uiteinden van de wol ongeveer 1 á 2 cm naar bin-
nen, zodat er mooie strakke en rechte randen ontstaan.

•	 Leg het lapje rechts en vouw het folie weer over de lap van links naar rechts 
en maak het folie weer nat. Wrijf nu stevig in rondjes over het folie. Nu gaat 
de wol vervilten. Wrijf 5 minuten.

•	 Leg de handdoek onder het werk. Rol het werkstuk in de folie strak op en 
daarna met handdoek.

•	 Kneed en rol nu tegelijk het geheel.
•	 Draai iedere 3 minuten het werkstuk een kwartslag en kneed door. Kijk af en 

toe of de vezels goed in elkaar zitten, zo niet doorvilten.
•	 Haal de lap uit de folie, maar laat de folie op de tafel.
•	 Nu mag je er mee slaan, duwen en op de tafel gooien. Let op dat de lap nog 

goed nat is met zeep.

•	 Leg tenslotte de lap plat neer in de goed vorm en wrijf nog even stevig door.
•	 Spoel het lapje uit in lauwwarm water in een teiltje of wasbak en knijp het 

water eruit.
•	 Leg de lap in vorm en droog het daarna op oude kranten of droogrek.

Nabespreking: 

•	 Is het goed gelukt?
•	 Hoe vonden jullie het om te vilten?  Waarom?
•	 Uitwisseling wie wat gemaakt heeft. Dit kan door het uitlichten van som-

mige vilterijtjes.
•	 Welke vilterij van een ander vind je erg mooi? Waarom?

Meer inspiratie:

Breng in de bovenste hoeken een paperclip aan en hang alle vilterijtjes aan een 
waslijn. Of plaats alle vilterijtjes op een groot prikbord tot 1 groot groepswerk.

  

    
  

WERKBLADEN

https://www.youtube.com/watch?v=O-0dGwsfRXs


Kunst-doeles 3 

bij Kunstenaar van de Maand Happy van der Heide

Courgette-kunst 
Hingje de griente ris foar it raam

Vanaf groep 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Doel:

•	 De kinderen leren dat je groente/planten kunt gebruiken om kunst te maken.
•	 De kinderen snijden de courgette in dunne plakjes. Na het koken en drogen 

maken ze met courgetteschijfjes hun eigen raamdecoratie.

Wat heb je nodig:

•	 Per leerling een halve courgette (of andere groente)    
•	 Mesjes en snijplankjes
•	 Bakjes om de schijfjes in te verzamelen
•	 Een pan om de schijfjes in te koken
•	 Handdoeken
•	 A4 papier
•	 Boeken als gewicht
•	 Plasticfolie (bv. plastic insteekhoesjes) en takken

Werkwijze: 

•	 De leerlingen krijgen uitleg over het doel van de les en ze zien de foto’s.
•	 Per twee leerlingen krijgen ze een courgette en snijden hem doormidden.
•	 Iedere leerling snijdt de halve courgette in dunne (niet flinterdunne) schijfjes.
•	 Doe ze in een verzamelbakje.
•	 Alle schijfjes worden in een grote pan gedaan met water en laat ze 3 à 5 

minuten koken. Ze moeten niet te zacht worden.
•	 De schijfjes worden uit de pan gehaald en verdeeld in de klas in het 

WERKBLADEN



verzamelbakje.
•	 Leg op een stapeltje kranten een stapeltje A4 papier (5 stuks). Daarop legt 

ieder zijn eigen patroon met de courgetteschijfjes, dakpansgewijs over 
elkaar.

•	 Daaroverheen komt weer een stapeltje A4 papier en kranten. Dan wordt het 
afgedekt met een insteekhoes of folie. 

•	 De boeken komen daarbovenop, als pers, om het vocht te doen verdwijnen.
•	 Laat het een dag zo staan en haal dan het kunstwerk tevoorschijn met mooie 

kleuren en structuren.
•	 Plak het op plasticfolie. Rol het plastic boven om een tak en plak of niet het 

vast.
•	 Met een touwtje eraan is het een raamdecoratie geworden.
 
Nabespreking: 

•	 Is het mooi geworden?
•	 Hoe vonden jullie het om te maken?  Wat was het moeilijkste werk?
•	 Als de decoraties voor het raam hangen, kunnen kinderen om de beurt 

aanwijzen welke zij mooi vinden en waarom? De leerkracht kan tot slot erbij 
langs lopen en vragen welke ze het mooist vinden? Elke leerling mag twee 
keer de vinger opsteken.

Meer inspiratie:  

Deze les kan ook met andere groente uitgevoerd worden. 
Graspapier maken is ook een optie: zie hier.

Happy van der Heide kan de workshop ook zelf op school komen geven (ook als 
deskundigheidsbevordering of inspiratie voor leerkrachten).

WERKBLADEN

https://www.youtube.com/watch?v=suGaH3D9EP0


Kunst-logboekje  
van 
    
Maak een tekening of plak een foto van het kunstwerk

Kunstenaar van de maand: 

Het ging over: 

 
 
 
Ik vind het interessant dat: 

 
 
Ben je tevreden over wat je zelf maakte? 
Waarom wel/niet?

emoticon

Mijn gevoel bij deze kunst   

cijfer: ……

 
 
 
 
 

WERKBLADEN



EVALUATIEFORMULIER 
LEERKRACHT 

om te mailen naar kek2@keunstwurk.nl.

Heeft het project ‘Kunstenaar van de maand’ een meerwaarde gegeven in jouw 
 lesprogramma?

Welk aanbod uit het lespakket heb je gebruikt?

Wat sprak je het meest aan?

Welk onderdeel sprak je minder aan?

Kon je dit project makkelijk in jouw programma inpassen?

Nodigde dit project uit om de kunstenaar op school uit te nodigen?

Heb je opmerkingen ter verbetering van de opzet en de uitwerking van het project           
‘Kunstenaar van de maand’?

WERKBLADEN



EXTRA 
 
Vakoverstijgende lesideeën 

1. Chemische proefjes met fruit/groente in de 
klas:

De aanbieding kan klassikaal of in circuit 
uitgevoerd worden. De teksten worden geprint. 
De proefjes liggen met het benodigde materiaal 
klaar op verschillende tafels in de klas. In een 
rouleersysteem gaan de kinderen in groepjes 
overal langs en schrijven hun bevindingen op. 

https://www.proefjes.nl/proefje/002 

https://www.proefjes.nl/proefje/099 

https://www.proefjes.nl/proefje/238 

https://www.proefjes.nl/proefje/077 

https://www.proefjes.nl/proefje/206 

https://www.proefjes.nl/proefje/140 

https://www.proefjes.nl/proefje/231 

https://www.proefjes.nl/proefje/141

2.  Proefjes in de natuur:

https://www.proefjes.nl/proefje/106 

https://www.proefjes.nl/proefje/103 

https://www.proefjes.nl/proefje/167 

https://www.proefjes.nl/proefje/159 

https://www.waternet.nl/ons-water/leren-
over-water/waternet-op-school/waterfanaten/
proefjes/zure-regen/ 

          https://www.facebook.com/
watch/?v=259829358345108

3. Wandeling in de natuur:  
 
Welke planten zie je? Planten herkennen met  
Pl@ntNet bijvoorbeeld: 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=org.plantnet&hl=nl

4. Kookles met wilde planten:  
 
https://gezondetips.nl/eetbare-wilde-planten

5. Wol-les: kennis en onderzoek 

Kennis: https://wikikids.nl/Wol 

Onderzoek: Leerlingen kunnen wol onder een 
microscoop leggen en kijken naar de schubben. 
Die zorgen ervoor dat wol vervilt kan worden. Ze 
kunnen dit vergelijken met hun eigen haar en ook 
van klasgenoten. Steil/krul/kroeshaar. Eventueel 
ook van een kat of een hond. 

https://www.proefjes.nl/proefje/077
https://www.proefjes.nl/proefje/077%20%20%20
https://www.proefjes.nl/proefje/002
https://www.proefjes.nl/proefje/099
https://www.proefjes.nl/proefje/238
https://www.proefjes.nl/proefje/077
https://www.proefjes.nl/proefje/206
https://www.proefjes.nl/proefje/140
https://www.proefjes.nl/proefje/231
https://www.proefjes.nl/proefje/141
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