
Leergebied Grote opdracht Bouwsteen

Kunst & cultuur Artistiek-creatief vermogen Maakstrategieën Leerlingen leren:

(on)bewust zintuiglijk waarnemen: voelen, proeven, ruiken, kijken en luisteren.

imiteren, improviseren, experimenteren, spelen, uitproberen met (bewegend) beeld, klank, woord en met beweging in relatie tot de ruimte of 

omgeving. Ook combinaties van deze vormen zijn mogelijk.

verbindingen leggen tussen maken en meemaken.

zorgvuldig omgaan met elkaar, materialen en middelen.

reflecteren op het proces en het product en daarbij eenvoudige vaktaal gebruiken.

Denkstrategieën Leerlingen leren:

kennis maken met kijk- en luisterstrategieën.

kijken en luisteren naar uitingen van kunst en cultuur.

bij het kijken en luisteren naar en zintuigelijk ervaren van uitingen van kunst en cultuur fantasie en inlevingsvermogen gebruiken.

uitingen van kunst en cultuur waarnemen, te denken valt aan: schilderijen, muziek, voorstellingen, verhalen en sporen uit het verleden, en 

eigen ideeën daarover verwoorden en delen.

welke betekenis uitingen van kunst en cultuur hebben en leren daarbij eenvoudige vaktaal gebruiken.

reflecteren op het proces en het product (van anderen) en daarbij eenvoudige vaktaal gebruiken.

Artistieke expressie Leerlingen leren:

samen of alleen al spelend op artistieke wijze uitdrukking te geven aan ervaringen, fantasie, gevoelens, ideeën en gedachten, te denken valt 

aan maken van beeldend werk, zingen, spelen op muziekinstrumenten, spelen van verschillende rollen, bewegen (op muziek).

gebruik te maken van (mondiale) inspiratiebronnen bij het maken van artistieke uitingen.

bij interpretaties van bestaand werk en bij artistieke uitingen (bewegend) beeld-, klank-, woord- en bewegingselementen, toepassen en 

eenvoudige vaktaal gebruiken, te denken valt aan kleur, vorm, hoog-laag, snel-langzaam.

dat kunst en uitingen van kunst en cultuur onderdeel zijn van hun identiteit en cultuur en bijdragen aan wie zij zijn.

Artistieke technieken en vaardigheden Leerlingen leren:

samen of alleen al spelend vakspecifieke (digitale) technieken en vaardigheden in (bewegend) beeld, klank, woord en beweging (in relatie tot 

de ruimte of omgeving) verkennen, te denken valt aan: diverse materialen en technieken onderzoeken, experimenteren met 

muziekinstrumenten en geluiden, verschillende emoties in mimiek en fysiek laten zien bij een voorgelezen verhaal, vanuit beleving een dans 

maken.

eenvoudige elementen met betrekking tot (bewegend) beeld, klank, woord en beweging verkennen, te denken valt aan: kleur, licht-donker, 

hard-zacht, snel-langzaam, hoog-laag.

eenvoudige vaktaal gebruiken bij het maken van artistieke uitingen.

Artistieke innovatie Leerlingen leren:

vanuit experiment onderzoeken.

spelend en makend voor eenvoudige vraagstukken nieuwe of andere oplossingen of toepassingen bedenken.

Kunst- en cultuurhistorische contexten Leerlingen leren:

vertrouwd raken met verschillende vormen van kunst en cultuur.

dat er wereldwijd en van alle tijden meerdere vormen en uitingen van kunst en cultuur bestaan.

een nieuwsgierige houding ontwikkelen ten aanzien van materiële en immateriële sporen uit het verleden.

met eenvoudige vaktaal praten over verschillende vormen van kunst en cultuur.

dat je op een verschillende manier kunt kijken naar uitingen van kunst en cultuur.

dat uitingen van kunst en cultuur onderdeel zijn van hun identiteit en cultuur.

Functies van kunst Leerlingen leren:

dat artistieke en culturele uitingen verschillende functies kunnen hebben.

kennismaken met verschillende functies van artistieke en culturele uitingen, te denken valt aan

expressieve, rituele of symbolische functie.

eenvoudige vragen stellen over de verschillende functies van kunstzinnige en culturele uitingen.

verbanden leggen tussen wat ze zien, horen, voelen, weten en vertellen.

een eigen mening geven over de betekenis van uitingen van kunst en cultuur en luisteren naar meningen van anderen.

Beleven van kunst Leerlingen leren:

samen vertrouwd raken met deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten gespreid over disciplines, te denken valt bijvoorbeeld aan een 

bezoek aan een museum, muziek- en dansvoorstelling, theater, cultureel erfgoed.
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dat het kijken en luisteren naar kunst en cultuur verschillende emoties oproept.

dat er meerdere culturele en kunstzinnige activiteiten in de omgeving bestaan.

bezoeken van en deelnemen aan verschillende culturele en kunstzinnige activiteiten, zich inleven, vragen stellen, verwonderen en reageren.

dat er afspraken gelden bij het bezoeken van en deelnemen aan culturele en kunstzinnige activiteiten.

over eigen ideeën en ervaringen vertellen en hun woordenschat vergroten.

Tonen en delen van eigen werk Leerlingen leren:

eigen artistieke uitingen in een informele setting te tonen en delen.

een artistieke uiting of onderzoek alleen of samen presenteren.

kijken en luisteren naar presentaties van anderen en hierop samen reflecteren.
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