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Is dit document nieuw voor je, klik dan even op het tekstballonnetje hiernaast * →. 

 

Namen student: Niels De Witte 

Opleiding: Bachelor Lager Onderwijs Niveau  ☒ 1☐   2 ☐   3☒ 

Stageschool:  Mentor(en)  

Leerlingen: Leerjaar/groep 5de leerjaar Aantal leerlingen  

Leergebied(en): Muzische vorming 

Nederlands 

Kies 

Onderwerp 

activiteit: 

MUVO: maken van een bloem (natuur: bloem heeft water en zon nodig) en werken rond 

kleuren (regenboog). Bedenk een mooie spreuk rond het thema ‘na regen komt 
zonneschijn’. 

☐ Nieuwe leerstof                  ☐ Herhaling                 ☒ Andere:  

Timing: Datum   Begin- en einduur 

Focusdoel*: Jullie gaan een bloempotje maken met daarop een mooie spreuk (na regen komt 

zonneschijn) en zelfgekozen tekeningen en versieringen waarbij jullie rekening houden 

met de kleurencirkel en symbolische eigenschappen van kleuren. 

Situering 
focusdoel*: 

Situering in het leerplan (ca. 4 leerplandoelen) 

OVSG: 
MV-BLD-OM-1.7 Kinderen ontdekken beeldelementen. 

MV-BLD-OM-2.3 Kinderen experimenteren met beeldelementen. Ze onderzoeken de 

mogelijkheden van kleur, vorm, volume, structuur, ritme, textuur, contrast, compositie, 

beweging, .. 
MV-BLD-OM-3.1 Kinderen kunnen middelen functioneel gebruiken. 

MV-BLD-BS-6 Kinderen ervaren dat beelden een inhoud, betekenis of doel kunnen 

hebben. 

 

Concretisering focusdoel (ca. 4 doelen) 

1. De leerlingen ontdekken de bouwsteen ‘kleur’. Ze leren over de hoofd- en 
nevenkleuren die er zijn.  

2. De leerlingen zijn in staat om de verschillende kleuren en de 

betekenissen/eigenschappen (warm, koud, …) hiervan te kennen en te 

gebruiken. 
3. De leerlingen ervaren dat hun werkjes een betekenis hebben door 

kleurbetekenissen te gebruiken. Ze kunnen een koud, warm, licht, donker, … 

werkje maken door te werken met de kleureigenschappen. 

Beginsituatie*:  Inhoudelijke beginsituatie 

De leerlingen gaan vaker aan de slag met beeld. Ze hebben elke week een aantal lessen 
rond muzische vorming. Af en toe werken ze rond het domein beeld en gaan ze aan de 

slag met verschillende materialen. 

 

Leefwereld van de leerlingen 

De leerlingen komen wel vaker in contact met kleuren en ook met de natuur. Om 

binnen het thema te blijven maken we een bloem. Dit kennen alle leerlingen.  
Kleuren komen ze ook altijd tegen. Alles heeft een kleur. Sommige kinderen hebben 

misschien een lievelingskleur. De kleureigenschappen komen ook voor in hun 

leefwereld. De kledij die ze dragen hangt af van de eigenschappen die ze aan een kleur 
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geven. Zo doe je donkere kledij aan op een droevig moment en vind je een doet een 

blauwe blouse je misschien denken aan vakantie. 

 

Organisatorische beginsituatie 

Standaard klasopstelling: de banken staan per 4 in een eiland. 

Gedifferentieerde beginsituatie van de leerlingen 

Leerlingen maken zelfstandig het werkje. Ze werken dus op hun eigen creatieve niveau. 

 

Andere 

 

Teamteaching*:  

Inhoudsanalyse*: Wat is de (inhoudelijke) essentie van de les? Welke kernbegrippen komen aan 

bod in de leeractiviteit? 

 
Primaire kleuren: De hoofdkleuren, geel, rood en blauw. Alle kleuren worden vanuit 

deze kleuren gemaakt. 

 

Secundaire kleuren: De nevenkleuren, oranje, paard en groen. 
 

Tertiare kleuren: Kleuren die we verkrijgen door een hoofdkleur te mengen met de 

naastliggende nevenkleur. Geeloranje, roodoranje, roodpaars, blauwpaars, blauwgroen 

en geelgroen. 
 

Complementaire kleuren: De kleuren die op de kleurencirkel recht over elkaar liggen. 

Deze kleuren versterken elkaar en vullen elkaar aan. 

 
Zuivere kleuren: Kleuren die slecht één of twee hoofdkleuren bevatten. 

 

Bloempotje 
kleuren/versieren  

Tekenen en 

kleuren met 
viltstift 

Kleur  

Bereid zijn te 

experimenteren mett 

kleuren 
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Onzuivere kleuren: Kleuren die bestaan uit drie hoofdkleuren of kleuren die werden 

gemengd met wit en/of zwart. 

 

Welke inhoudelijke stappen worden er gezet om de doelen te bereiken? 
• Kleurencirkel en eigenschappen van kleuren overlopen. 

• Materialen tonen en duidelijk overlopen wat ze hiermee kunnen doen. 

• Gedicht kleven. 

• Bloempotje versieren, kleuren, tekenen. 
• Handvat bevestigen. 

Wat zijn mogelijke inhoudelijke valkuilen en moeilijkheden voor de kinderen? 

De kleurencirkel niet kennen: wij hangen deze vooraan. 

De eigenschappen van kleuren niet kennen: wij hangen deze vooraan. 

Het handvat bevestigen: we zorgen ervoor dat ze voldoende worden begeleid en indien 
nodig doen we het voor. 

 

Gebruikte bronnen*:  Pinterest 

Bijlagen: 

 

 

Materiaal: Kartonnen bekertjes, satéprikkers, scharen, stiften, kleurpotloden, kleurencirkel en 

betekenissen afgedrukt, papier in verschillende kleuren, froezelpapier, …  

Terugblik 
leeractiviteit*: 

 

Feedback van mentor op voorbereiding: 

 

 

  



   

 

Thomas More Kempen – Lerarenopleiding   Pagina 4 

VERLOOP LEERACTIVITEIT 
 

 

Oriëntatiefase 

5min Om de les te starten toont de leerkracht een kunstwerk van Van Gogh. Op dit kunstwerk zijn 

bloemen getekend.  

Wat doet het kunstwerk met jullie? 

Waar denken jullie aan?  
Wat voel je? 

Welke kleuren zie je? 

 

Leerkracht: Jullie maken vandaag een bloem waarbij je werkt met kleuren en 
kleureigenschappen. Jullie bedenken ook een mooie spreuk om op het potje te schrijven. Het is 

de bedoeling dat jullie zo dadelijk jullie spreuk in het net gaan overschrijven en dit gaan 

plakken op een potje dat jullie van de leerkracht krijgen. Dit potje gaat uiteindelijk een 

bloempotje worden. Jullie mogen erop tekenen en kleuren en jullie moeten nadien een handvat 
maken aan het potje.  

 

Leerkracht deelt het doel van de les mee.  

Jullie gaan een bloempotje maken met daarop een mooie spreuk (na regen komt zonneschijn) 
en zelfgekozen tekeningen en versieringen waarbij jullie rekening houden met de kleurencirkel 

en symbolische eigenschappen van kleuren. 

 

Leerfase 1 (verwervingsfase)  

8 min Leerkracht: Jullie gaan aan de slag met deze twee aspecten, ze behoren tot de bouwsteen 

‘kleur’. (Kleurencirkel en eigenschappen van kleuren.) 

 
Leerkracht: Wie weet wat dit is? 

Leerling: de kleurencirkel 

Leerkracht: Waarvoor dient deze? Kan iemand hier wat meer uitleg over geven? 

Leerling: Zo kan je zien welke kleuren er samen passen. 
Leerkracht: De kleurencirkel biedt heel wat mogelijkheden. Je hebt primaire, secundaire, 

tertiaire, complementaire, zuivere en onzuivere kleuren. Dit zijn misschien heel moeilijke en 

voor jullie nieuwe termen maar wie wilt er eens eentje proberen verklaren? 

Leerling: De primaire kleuren zijn de drie hoofdkleuren. 
Leerkracht: Kan je deze komen aanduiden? 

….  

Leerling: Ik denk dat zuivere en onzuivere kleuren iets te maken hebben met donker en licht. 

Leerkracht: Zuivere kleuren zijn mengsels die maar één of twee hoofdkleuren bevatten. 
Onzuivere kleuren bevatten meerdere hoofdkleuren en ook zwart of wit. 

Leerkracht: Wie denkt er nog iets te kennen? 

Leerkracht: De secundaire kleuren zitten net zoals de primaire kleuren in het midden van de 

kleurencirkel.  
Leerling: Dit zijn dan oranje, paars en groen. 

Leerkracht: Inderdaad, dit zijn de complementaire of de nevenkleuren.  

Leerkracht: Dit zijn de 6 tertiaire kleuren (aanduiden) 

Leerkracht: Dit zijn de complementaire kleuren (aanduiden), wat denk je dat deze kleuren 
doen? 

Leerling: Ze zijn heel verschillend dus ze vallen hard op samen.  

 

Leerkracht: Dan hebben we ook nog symbolische eigenschappen van kleuren. (Op het bord 
hangen.)  

 

Leerkracht: Tijdens het kleuren of versieren zouden we graag hebben dat je rekening houdt 

met de verschillende betekenissen en ook met de soorten kleuren. Ga niet zomaar de kleuren 
combineren die je mooi vindt maar zorg dat je nadenkt over welke kleuren je juist gaat 

gebruiken. 

 

Leerfase 2 (verwerkingsfase) 

10 min Leerkracht: Om te starten mogen jullie eerst jullie spreuk bedenken, in het net schrijven en dit 

op jullie potje plakken. Deze spreuk hangt af van je gevoel bij het zien van het kunstwerk. Je 

noteert hier dus wat je voelde of wat het schilderij met jou deed. Vb. Ik kreeg een warm gevoel 
bij het zien van dit schilderij. Mijn spreuk is ‘Jij zet me in vuur en vlam’. Leerlingen gaan 

creatief op zoek naar een mooie, bijpassende spreuk. Leerkracht voorziet enkel voorbeelden 

van spreuken die de leerlingen op weg kunnen zetten. 
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Hiervoor krijgen jullie 10 minuten. 
 

Leerfase 3 (verwerkingsfase) 

25 min Creatief aan de slag: Nu je de spreuk in het net hebt geschreven kan je starten met het 
creëren van het potje. Leerlingen kunnen hier verschillende kleuren papier gebruiken. Ze 

houden dus rekening met de kleuren. Ze verwerken hun gevoelens in het potje door gebruik te 

maken van de verschillende kleureigenschappen. 

Om de bloem te knutselen kan je ook papier gebruiken. Dit mag ook met andere materialen. 

Leerlingen bedenken zelf een manier om deze bloem te maken. De bloem in hun potje zetten 
doen ze door de bloem op een satéprikker te plakken. Leerlingen bedenken dus zelf hoe ze dit 

kunnen doen. 

 

Leerkracht: Wanneer jullie klaar zijn met het versieren van jullie potje en het maken van de 
bloem, moeten jullie er een handvat aan bevestigen, dit gaan we eerst voordoen zodat straks 

iedereen verder kan. 

--- voordoen 

Leerkracht: Nu kunnen jullie beginnen, denk dus goed na bij wat je doet en als er vragen zijn, 
steken jullie je vinger maar op. Er mag een beetje gebabbeld worden maar denk eraan dat 

jullie werkje na deze les moet af zijn. Dat zijn dus nog 30 minuten vanaf nu. 

 

Slotfase 

2 min We bekijken op het einde nog enkele bloemen klassikaal. Leerlingen krijgen de kans om hun 

gevoel te vertellen bij hun bloem. 
 

Leerkracht: Zo, nu zijn jullie werkjes klaar om mee naar huis te nemen. Je kan het misschien 

thuis op de kast zetten zodat je telkens aan je spreuk kan denken. Als je wilt, kan je er thuis 

misschien nog een beetje zand in doen en een bloempje in planten zetten. Hier zijn jullie 
volledig vrij in. Hopelijk vonden jullie het een leuke beeldles en hebben jullie ook wat meer 

bijgeleerd over de kleuren. 

 
 

Ben je klaar? Check dan even of je niets vergeten bent. Gebruik hiervoor eventueel het memo-lijstje 
bij de opmerkingen 
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