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Van idee tot beeld – kunst in het park of in de stad 

 
Deze les hoort bij het Kunstlokaal project ‘Van idee tot beeld’ voor groep 4-8 van Atelier Kaas. De leerkracht kan 
deze lesbrief gebruiken om zelfstandig een verwerkingsles te geven na afloop van het bezoek aan het atelier.  
 
Doelstelling: De leerlingen construeren van divers materiaal een park of stadse omgeving 

waarin de in de gastles gemaakte beelden een plek krijgen. Ze leren hoe een 
beeld zich verhoudt tot de omgeving en passen dit toe in hun kunstwerk. De 
leerlingen raken geïnspireerd door bestaande kunst in de open ruimte.  

 
Educatiemodel: 

 
 
Benodigde materialen: • Karton (ondergrond en achtergrond). 

• Kartonnen dozen, stukken hout, houten doosjes, stukjes piepschuim 
(gebouwen). 

• Groen, takjes, steentjes, schelpjes, nootjes, zand, kraaltjes, natuurlijk 
materiaal en evt. klei.  

• Scharen, stiften/markers, pastelkrijt en lijm. 

• Legopoppetje (voor verhoudingen). 
 
Duur van de les: 60-90 minuten. 
 
Aanvullende ideeën: Als je kiest voor een stadse omgeving dan kun je ervoor kiezen om de bovenbouw 

leerlingen uit te dagen de gebouwen en de achtergrond op schaal te maken. Je 
neemt hiervoor de gemaakte beelden als uitgangspunt.  
Je kunt zelf poppetjes maken maar ook legopoppetjes/auto’s gebruiken, denk 
hierbij wel goed aan de verhoudingen. 
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Overige informatie: Je kunt als klas kiezen voor het maken van een groene of stadse omgeving om de 
bij Atelier Kaas gemaakte beelden in te exposeren. Juliette zal aan het einde van 
haar les de opties toelichten. Het benodigde materiaal en de verschillende 
stappen die je onderneemt zijn daarom ook van die keuze afhankelijk. Je kunt de 
leerlingen ook per groepje laten kiezen voor een omgeving waarin ze hun beelden 
willen plaatsen.  
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Van idee tot beeld – kunst in het park of in de stad 
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10-15 minuten 

Blik nog even terug op de les in bij Atelier Kaas. Inspireer de leerlingen, afhankelijk van de door jullie gemaakte 
keuze, met diverse websites en afbeeldingen.  
Park: Kröller-Müller Museum en Sonsbeek  
Stad: Sokkelproject Den Haag, Frog with umbrella van Karel Appel, Group of four trees van Jean Dubuffet en  
De Strawinski-fontein van Jean Tinguely en Niki de Saint Phalle.  

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10 minuten 

Ga naar aanleiding van het filmpje van de Strawinski-fontein in gesprek met de leerlingen. 
Wat zie je? Wat is het? Waar is het van gemaakt? Waarom staat dat daar? Wat is de verhouding tot de 
omgeving: groot, klein? Past het hier of beter ergens anders?  
Stel vervolgens vragen over hun eigen gemaakte kunstwerk. Dit kan je klassikaal of in koppels doen (elkaar 
vragen stellen). Waar past jouw kunstwerk: in een park of toch beter in een stad? En waar in de stad? Op een 
plein of voor een gebouw? En waar in het park? Op een fontein, tussen het groen, in een bloemenperkje?  

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
40+ minuten 

Ga nu in groepjes van vier een park of stad voor de zelfgemaakte beelden maken. Maak per groep een 
taakverdeling voor het maken van de ondergrond, plattegrond, gebouwen etc. en maak een materiaalkeuze.  
Het is de bedoeling van de opdracht dat de leerlingen: 

• een 3D kunstwerk maken, 

• de gemaakte beelden hierin verwerkt worden, 

• minimaal drie verschillende materialen gebruiken, 

• op schaal/naar verhouding werken (groep 7-8). 
 
Tips park:  
Je kunt de ondergrond van hout of karton voorrollen met witte verf (let op: bij karton doe je beide kanten 
anders trekt deze krom). Geef eerst de lijnen aan van bijv. een vijver/groenstrook/gras/wandelpaadje/ 
speelplek d.m.v. wol (deze kun je makkelijk verplaatsen en later verwijderen) of potlood. De diverse gebieden 
kun je bijv. inkleuren met pastelkrijt. Je kunt groenstrookjes maken door in klei takjes/riet te steken. Dit kun je 
op een apart stukje karton maken zodat je nog kunt schuiven op de grondplaat. Maak paadjes van natuurlijke 
materialen en verf de sokkels evt. in dezelfde kleur zodat er een eenheid ontstaat. Gebruik liever geen papier! 
 
Tips stad: 
Als je een stad maakt gaat de voorkeur uit naar een ‘décor uitvoering’. Oftewel: gebruik het platte vlak 
(ondergrond van hout of karton) voor bijv. wegen, fietspaden, trottoirs en pleinen. Je kunt de ondergrond even 
voorrollen met witte verf (bij karton beide kanten anders trekt deze krom). Met stiften/markers, potlood of 
wol maak je lijnen voor bijv. wegen, inkleuren kan bijv. met pastelkrijt. Maak gebouwen in een platte vorm van 
karton en gebruik bv de muur als steun hiervoor. De nadruk ligt in deze opdracht dus niet op de gebouwen 
maar op de omgeving waar de beelden in staan. Gebruik liever geen papier! 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
10 minuten 

Plaats de beelden in het park of de stad en bekijk elkaars werk. Je kunt de verschillende losse onderdelen nu 
evt. samenvoegen. Stel diverse kijkvragen klassikaal of in tweetallen/groepjes aan elkaar. Je kunt evt. dezelfde 
vragen stellen als in de onderzoeksfase. Vraag tenslotte hoe ze het proces hebben ervaren.  

 

https://krollermuller.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sonsbeek_(kunsttentoonstelling)
https://www.stroom.nl/paginas/pagina.php?pa_id=5357440
https://images.app.goo.gl/hDHRSsbhkdrQYfvf6
https://images.app.goo.gl/cAnmZj7oNrjT9K3v9
https://youtu.be/eeK4wM0xAaY
https://youtu.be/eeK4wM0xAaY

