
 



 

VOORWOORD  

In dit document vindt u de impressie en de twee expressies van het muzisch 

onderzoek terug. Ik heb mezelf in dit onderzoek proberen uit te dagen in het 

speerpunt “muzisch werken”. Ik heb namelijk het gevoel dat dit speerpunt zeer 

sterk bij mij is daarom zocht ik voor mezelf een uitdaging. Dit heb ik gedaan 

door rond de domeinen beeld en media te gaan werken. Ik ben namelijk iemand 

die niet zo goed overweg kan met technologie, rond media werken is daarom ook 

een zekere uitdaging voor mij. Ik zal ook minder snel media aanbieden in de 

klas. Bij het domein beeld heb ik ervoor gekozen om rond textieltechnieken te 

werken. Uit het vak beeld 2 heb ik deze technieken eerder al proberen uit te 

voeren. Ik merkte hier dat deze techniek iets is wat niet altijd even vlot loopt, 

daarom heb ik deze ook nog nooit toegepast in de klas. Om mezelf uitdagen wil 

ik beide domeinen (met de textieltechniek) wel integreren in de expressie 

activiteiten.  

VOOROPGESTELDE SPEERPUNTEN  

o Muzisch werken: In de impressie laat ik mezelf inspireren door de cultuur 

van Edinburgh. Ik heb namelijk gekozen voor een impressie over de 
Military Tattoo, een festival/show in Edinburgh. Ik zorg ervoor dat de 

kleuters zich voldoende creatief kunnen uitten. Ik wil hun creatief 

vermogen aanspreken door geen vast stappenplan/eindproduct aan te 

bieden. De kleuters zijn met andere woorden heel vrij over hoe het werk 
er gaat uitzien. Ik heb verschillende ontwikkelingsdomeinen geïntegreerd 

in de expressie-activiteiten door meten, talensensibilisering en 

wereldoriëntatie toe te voegen. Hierbij houdt ik dus ook rekening met de 
voorbereiding op het lager onderwijs (taal en wiskunde).  

o Innovatief werken: Ik daag mezelf uit door twee domeinen (expressie-

activiteiten) te kiezen die voor mij niet voor de hand liggend zijn namelijk 
textieltechnieken en stopmotion (zie verwoording). Ook voeg ik Schotse 

elementen toe waardoor het mondiaal werken weer naar voren komt.  

o Thematisch werken: Beide activiteiten vormen een betekenisvolle 

aanvulling in mijn thema. De kleuters organiseren samen met mij een 
Military Tattoo en daarvoor moeten we heel wat dingen doen. Voor kleding 

zorgen en promotie maken zijn hierbij twee activiteiten die ik zou 

uitvoeren tijdens de thema-uitwerking. Dit muzisch onderzoek sluit aan bij 
de themalijn “the Military Tattoo”.  

o Organisatie: Ik heb mezelf uitgedaagd in de organisatie door de 

lesvoorbereidingen op te stellen alsof ik deze in de klas zou uitvoeren. Zo 
denk ik gestructureerd na over de organisatie in de klas.  

 

INHOUD  

o Impressie  

o Expressie-activiteit (media) 
o Expressie-activiteit (beeld) 
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Naam van de student: Emma Verstrepen Klas: K3G 

School: Mariaschool Grobbendonk  Leeftijd: 5 – 6 jarige 

Naam mentor: Greet Verbist Tijdstip: /  

  

VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Aard: Impressie muzisch onderzoek, Military Tattoo  
Thema: Schots en Scheef (Edinburgh)  
 

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
Voor dit muzisch onderzoek heb ik gekozen om rond The Military Tattoo te werken. Dit ontwerp bevat een 
samenvloeiing van de interesses van de kleuters. Volgende interessegebieden komen er tijdens dit thema 
aan bod: De muzische bouwstenen, talensensibilisering, de cultuur en maatschappij van een ander land, ….  
Daarbij bevat the Military Tattoo ook allerlei kansen om muzisch te gaan werken. De kleuters zijn zeer 
geïnteresseerd in de cultuur van andere landen. Ze vertellen mij telkens verhalen over andere landen 
tijdens het kringgesprek, het vrij spel en dergelijke. Daarnaast hadden ze ook expliciet aan mij gevraagd om 
met hen rond een ander land te werken met hun. Aan de hand van dit muzisch onderzoek leren de kleuters 
meer bij over de cultuur van Edinburgh. Daarnaast liggen er voor de kleuters ook heel veel kansen om zich 
muzisch te gaan uitten en hun creativiteit te gaan stimuleren, dit zal mogelijk zijn in de expressies. De 
impressie dient vooral om de kleuters te gaan inspireren om hierrond te werken. De kleuters zijn zeer graag 
muzisch bezig aan de hand van dit muzisch proces wil ik de kleuters hier volop toe inspireren.  
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
Ik stel de kleuters allerlei vragen die hen aan het denken zetten.  
 

Doelstellingen: 

 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en 

bevindingen formuleren 
• 2.5-7j   Ervaren hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit - vragen stellen over hoe 
iets werkt, leeft of in elkaar zit - samen met de leraar op zoek gaan naar 
antwoorden - antwoorden verwachten en vinden - uitkomsten van een onderzoek 
voorspellen op basis van eerdere ervaringen 
 
We onderzoeken the Military Tattoo op basis van de drie 
onderzoeksvaardigheden.  

 

 
SErv2 De verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze 

benutten 
• 4-12j   Het mooie en waardevolle van diversiteit ontdekken en beleven - 
diversiteit erkennen en respecteren als een normaal gegeven - in het dagelijkse 
leven positief omgaan met diversiteit - ontdekken op welke wijze diversiteit een 
verrijking kan zijn 
 
De kleuters maken kennis met het begrip diversiteit door ervaring op te doen 
met culturele verschillen tussen Schotland (Edinburgh) en de eigen leefwereld. 

Datum: 12 mei 

2020  



Deze culturele verschillen laten de kleuters inspireren bij het uitwerken van de 
expressies.  

 
OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; 

levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken 
• 2.5-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke gelijkenissen 
en verschillen er zijn in het dagelijks leven tussen het eigen leven en het leven in 
andere (cultuur)gebieden 
 
De kleuters onderzoeken gelijkenissen en verschillen tussen het eigen leven en 
het leven in Edinburgh.  

 
MUgr5 Inspelen op de muzische beleving van anderen: de uitvoerder of het publiek 

• 4-6j   Een persoonlijk gevoel beleven bij het werk van een uitvoerder - ervaren 
dat muzische expressie een (verschillend) effect heeft bij anderen 
 
De kleuters laten zich inspireren door de beleving van de uitvoerder (Scheef). De 
kleuters reageren op hun eigen manier op deze impressie.  

 

Organisatie: 
Ik zet een laptop in het midden van de kring, op een tafel. De kleuters zitten rondom de laptop op de 
banken. De kleuters die geen plaats meer hebben op de banken mogen op de grond voor het scherm gaan 
zitten.  
 

Afspraken: 
o We luisteren aandachtig naar het filmpje 
o We laten elkaar met rust.  

 

Materiaal: 
Een laptop met het filmpje op.  
 

Bronnen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34&t=486s 
 

Kernwoorden: 
Military Tattoo, doedelzak, kilt, Schotland, Edinburgh, Engels… 
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

 

LESVERLOOP                                                                                                               (opbouw + impulsen) 

 
Voor het muzisch onderzoek heb ik gekozen om rond de Military Tattoo te werken. De Military Tattoo is 
tevens één van de themalijnen die ik aanbied tijdens het thematisch avontuur. The Military Tattoo biedt 
zeer veel kansen om muzisch te werken. Ik denk bijvoorbeeld aan de Schotse instrumenten, klederdracht, 
dans, artiesten en dergelijke. Dit onderwerp is daarop een samenvloeiing van de interesses van de kleuters: 
muzisch werken (instrumenten, dans…), talensensibilisering, de cultuur en maatschappij van een ander 
land… Tijdens het muzisch onderzoek stel ik de themalijn lichtjes anders voor dan op het thematisch 
avontuur. Tijdens het thematisch avontuur ligt namelijk ook de focus op vooruitblikken, plannen en 
dergelijke. Maar omdat het doel van het muzisch onderzoek vooral is om de kleuters te inspireren en aan te 
zetten tot muzisch werken zal ik het vooruitblikken, plannen en dergelijke niet integreren in deze muzische 
opdracht. Wel zullen er veel ontwikkelingskansen zijn om het creatief vermogen van de kleuters te gaan 
inspireren. Ik heb ervoor gekozen om in mijn expressie-activiteiten rond media en beeld te werken. De 
impressie zal ook op deze twee activiteiten afgestemd zijn.  
 
Deze muzische impressie zal bestaan uit een kort toneel met een muzisch onderzoek rond de Military Tattoo. 
De hoofdrolspelers van deze muzische impressie zijn ‘Schots’ en ‘Scheef’, twee organisatoren die de Military 
Tattoo dit jaar organiseren.  
 
Verteller: Mag ik jullie voorstellen aan ‘Schots’ en ‘Scheef’. Dit jaar mogen zij de Military Tattoo 
organiseren. Een van de grootste festivals in Edinburgh! Bij het organiseren van een festival komt heel wat 
kijken. Schots is heel serieus bezig met de voorbereidingen. Hij brainstormt over acts, muziek, artiesten die 

https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34&t=486s


tijdens het festival komen… Scheef daarentegen neemt het festival niet al te serieus. Hij gebruikt zijn tijd 
liever om papieren vliegertjes te maken, zijn highscore op Mario Kart te verbeteren, torens te maken met 
zijn fluostiften… ach ja, als dat maar goed komt!  
 
De camera gaat over naar de werkruime van Schots en Scheef. Schots is druk aan het brainstormen terwijl 
Scheef weeral bezig is aan zijn toren.  
 
Scheef: “Ooh, Schots kijk! Niet één, niet twee maar drie fluostiften!”  
Schots klopt op de tafel waardoor alle fluostiften vallen.  
Schots: “Nu is het genoeg! Ik heb genoeg van jouw spelletjes! Schots kijk is naar mijn vlieger, Schots kijk 
eens naar mijn toren…! Heb jij al één ding bedacht voor de Military Tattoo?” 
Scheef: “Euh, we kunnen misschien een wedstrijd doen: Om ter hoogste toren bouwen met fluostiften!”  
Schots: “Oke, nee, nu is het genoeg! Ga zelf maar je eigen festival organiseren! Ik stop ermee…” 
Schots loopt weg.  
Verteller: Scheef was verbaasd. Moest hij nu helemaal alleen de Military Tattoo organiseren? Er is nog zo 
veel werk… in zo weinig tijd!  
Scheef: “Mmm, de Military Tattoo…”  
Er volgen beelden van Scheef die op verschillende manieren op zijn bureau zit en “Mmmm” zegt en aan zijn 
toren bouwt.   
Scheef: “Ik heb het!” Scheef klopt op de tafel en de toren valt weer om.  
 
Hierna volgt er een mooie overgang/effect naar een reeks clipjes waar de kleuters zien dat Scheef allerlei 
dingen probeert om het festival in elkaar te stoppen (op de achtergrond speelt een muziekje): 

o Scheef die probeert om een kat (mijn huiskat Kamil) door zijn armen te laten springen.  
o Scheef die al zijn papieren op de grond laat vallen en kwaad wordt.  
o Scheef die met een zweetband en twee strepen op zijn kaken touwtje springt.   
o Scheef die zijn ideeën doorkrabt.  
o Scheef die probeert om een dansje in elkaar te stoppen.  

 
Op het einde zien we een beeld van Scheef die huilend tussen zijn papieren zit. De camera komt steeds 
dichter bij tot deze tegen zijn hoofd botst. Zo komen de kleuters die het filmpje zien in contact met 
Scheef. Scheef begint hier tegen de camera (kleuters) te praten.  
 
Scheef: “Oh, hallo! Wie zijn jullie?”  
De kleuters antwoorden op deze vraag. 
Scheef: “Ah oke, aangenaam! Ik ben Scheef en ik zit diep in de problemen.” 
Scheef: “Ik moet dit jaar de Military Tattoo organiseren maar ik heb nog niets pff!” 
Scheef: “Jullie weten tocht wat de Military Tattoo is?” 
De kleuters antwoorden op deze vraag.  
Scheef: “Mmm, het kan misschien toch geen kwaad om de Military Tattoo samen met mij te onderzoeken. 
Doen jullie mee?”  
 
De camera gaat over naar een nieuw beeld van Scheef.  
 
Scheef: “Om goed te kunnen onderzoeken, zet ik altijd mijn zoekbril op.” 
Scheef: “Zetten jullie ook je onderzoekbril op? Maak maar van je vingers een bril en zet deze op je neus!” 
Ik geef de kleuters een klein beetje tijd om dit te doen 
Scheef: “Wow, wat knap! Nu kan onze zoektocht beginnen!”  
 
The Military Tattoo onderzoeken aan de hand van de drie onderzoeksvaardigheden 
 
Als eerste bekijken we de poster van de Military Tattoo. De kleuters omschrijven wat er allemaal op deze 
poster staat.  
 
De poster van de Military Tattoo komt nu in beeld. Op de achtergrond hoor je de stem van Scheef die 
allerlei vragen aan de kleuters stelt.  
Observeren 

o “Wat zie je allemaal op de posters?”  
o “Wat voor kleding heeft de vrouw op de linkse poster aan?” 
o “Welk gebouw zie je op de achtergrond?” 
o “Zie je nog iets speciaal het kasteel op de linkse foto?”  
o “Wat zie je allemaal voor het kasteel? 
o “Wat zie je in de lucht op de rechtse foto?”  
o “Kan jij al lezen wat er op de posters staat?”  
o “Is dat geschreven in onze taal? Welke taal dan wel?”  
o “Is er nog iets wat jou is opgevallen?”   



 
Poster “The Royal Edinburgh Military Tattoo”:  

  
 
Scheef: “Wauw, wat hebben jullie goed met mij gezocht!”  
Scheef: “Nu we goed hebben gekeken, zullen we ook eens goed nadenken!”  
Scheef: “Doen jullie mee?”  
Scheef: “Goed! Wrijf maar eens aan de linkse kant van je neus, aan de rechtse kant van je neus, aan de 
onderkant van je neus, aan de bovenkant van je neus… en als je een idee hebt knip je in je vingers en zeg je 
AHAA!”  
Scheef: “Wauw, heel goed!”  
Scheef: “Ik ga zo dadelijk vragen stellen waar jij op mag antwoorden. Je moet je antwoorden goed 
onthouden!”  
Scheef: “Als je niet zo goed kan onthouden kan je je antwoorden nog altijd opschrijven of tekenen!”  
Scheef: “Je kan ook terug denken aan de posters die we hebben bestudeert.”  
Scheef: “Als ik te snel ga zet je de video eventjes op pauze veel succes!”  
 
Voorspellen  

o “Welke instrumenten zouden ze gebruiken in de Military Tattoo?” 
o “Welke kleding zouden ze dragen?”  
o “Wat zouden ze allemaal doen op de Military Tattoo?”  
o “Wie zou er allemaal optreden op de Military Tattoo?”  
o “Hoe zouden ze dansen op de Military Tattoo?”  

 
Verklaren 

o “Waarom denk je dat?”  
o “Waarom zal een show in Schotland er anders uitzien als een show in België?”  

 
Hierna gaan we samen naar een fragment kijken over de Military Tattoo. Ik laat hier het einde zien omdat 
heel veel elementen van de vorige vragen hier samen komen. Ik haal hieruit enkele gebruiken die tijdens het 
festival naar voren komen. Deze dienen de kleuters later te integreren in de expressie-opdrachten.  
 
Scheef: “We zullen eens kijken of je een paar antwoorden juist had. Ik laat jullie een filmpje zien over het 
einde van de Military Tattoo. Hier zingen de artiesten “Auld Lang Syne” een lied dat altijd op het einde 
gezonden wordt. De mensen uit het publiek houden de handen gekruist en dansen volop mee.”  
 
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34&t=486s (1:31:55) 
 
Scheef: “En had jij veel antwoorden juist?”  
Scheef: “Wat hebben jullie goed gewerkt! Seg, nu weten jullie al wel veel meer over de Military Tattoo hé! 
Zouden jullie mij misschien niet willen helpen om deze Show te organiseren!”  
Scheef: “Ja? Wauw, super! Ik stuur alvast mijn kleermaker en marketeer naar jullie toe, deze zullen jullie 
helpen!”  
Scheef: “Jullie horen binnenkort nog meer van mij hoor! Echt reuze bedankt mwa mwa mwau 
(blaaskusjes)!”  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-WLtriqJn34&t=486s
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VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Aard: Media, stopmotion Military Tattoo  
Thema: Schots en scheef (Edinburgh)  
 

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
Uit observaties merk ik dat de IPad voor de kleuters heel interessant is. Als de kleuters de mogelijkheid 
hebben om met de IPad te werken, valt het spel in de andere hoeken ook vaak uit. Daarom voorzie ik een 
opdracht waarin er een beurtrol is. De kleuters die niet aan de beurt zijn, zijn verplicht om iets anders te 
doen. In de klas worden er veel muzische activiteiten aangeboden die kant-en-klaar zijn. Hiermee wil ik 
zeggen dat kleuters vaak volgens een stappenplan werken waardoor hun creatief denken minder wordt 
uitgedaagd. Het creatief denken en daarbij ook nieuwe paden durven bewandelen is in mijn ogen zeer 
belangrijk. Een muzische activiteit wordt tegenwoordig heel vaak begeleid met een vast einde en weinig oog 
voor het proces. Uit recent onderzoek blijkt dat een gestuurde activiteit zelden tot nooit tijd en ruimte 
bieden aan kleuters om hun creativiteit, of anders gezegd ‘creatief vermogen’, optimaal te ontwikkelen en 
stimuleren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hebben creatieve processen ook nooit als doel het 
maken van een ‘mooi kunstwerk.’ Kunst dient te stimuleren. Het zet aan het denken, net zoals goed 
onderwijs dat hoort te doen. In de kleuterklas, waar kinderen uiteraard ook nog veel aangeleerd dient te 
worden, wordt dit wel eens vergeten. Tijdens deze activiteit wil ik daarom het creatief vermogen van de 
kleuters optimaal gaan stimuleren door hen een opdracht te geven met een vrije verwerking. Dit wil zeggen 
dat ik zelf niet bepaal met welke materialen, werkwijze (bv. werken met klei, werken met papier) en 
dergelijke de kleuters werken. Met deze activiteit wil ik mezelf ook uitdagen. Ik ben iemand die zeer weinig 
kent van technologie daarom zal het voor mij een uitdaging zijn om te werken met stopmotion. Ik zoek wel 
een programma dat vanzelfsprekend is zodat de kleuters en ik dit makkelijk kunnen hanteren.  
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
Met deze activiteit wil ik het creatief vermogen van de kleuters optimaal gaan stimuleren. Dit wil ik doen 
door geen vaste werkwijze aan te bieden bv. “Je mag alleen met klei werken”. Ik bied daarom een divers 
aanbod aan materialen aan waarin de kleuters hun creativiteit de vrije loop kunnen laten gaan. De kleuters 
kunnen eventueel ook andere materialen aan mij vragen die ik de volgende dag dan meebreng.   
 
De kleuters die zijn vergeten hoe ze juist deze stopmotion filmpjes moeten maken kunnen het stappenplan 
raadplegen. Dit stappenplan bestaat uit allerlei foto’s. Voor Evelyn en Lowie voorzie ik een stappenplan 
zonder foto’s omdat zij al kunnen lezen. Ik wil voor hun ook voldoende leeskansen bieden.  

Doelstellingen: 

 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en 

bevindingen formuleren 
• 2.5-7j   Ervaren hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit - vragen stellen over hoe 
iets werkt, leeft of in elkaar zit - samen met de leraar op zoek gaan naar 
antwoorden - antwoorden verwachten en vinden - uitkomsten van een onderzoek 
voorspellen op basis van eerdere ervaringen 
 

Datum: 12 mei 

2020 



We onderzoeken de techniek stopmotion aan de hand van de 
onderzoeksvaardigheden.  

 

 
OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; 

levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken 
• 2.5-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke gelijkenissen 
en verschillen er zijn in het dagelijks leven tussen het eigen leven en het leven in 
andere (cultuur)gebieden 
 
De kleuters passen de elementen die ze geleerd hebben uit de impressie rond de 
Military Tattoo toe op de muzische expressie. Zo wordt er ook wereldoriëntatie 
in de opdracht geïntegreerd.  

 

 
SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren van een 

gemeenschappelijk doel 
• 5-12j   Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar kunnen 
uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk antwoord te komen 
bij vragen 
 
De kleuters werken in groep aan het stopmotionfilmpje.  

 
IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 

• 4-12j   De vindingrijkheid van anderen ervaren - meegaan in de creativiteit van 
anderen - observeren hoe anderen creatief te werk gaan - eigen creatieve 
oplossingen bedenken voor kleine problemen 
 
De kleuters gebruiken hun eigen creativiteit en stoppen dit in het filmpje. Door 
samen te werken raken ze ook geïnspireerd door andere.  

 
MEva1 Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen 

• 5-8j   ICT-basisvaardigheden ontwikkelen voor het bedienen van mediamiddelen 
waaronder:  swipen , muisvaardigheden, toestel aan- en afzetten, selecteren, 
openen en sluiten van  applicaties , venster minimaliseren, maximaliseren en 
sluiten … 
 
Door met de IPad te werken doen ze allerlei technische vaardigheden op.  

 
TOtg2 Openstaan voor talige diversiteit en de gelijkwaardigheid van talen 

aanvaarden 
De kleuters dienen Engelse woorden in hun filmpje te verwerken dit kunnen ze 
doen op een eigen gekozen wijze bv. woorden schrijven en hier een foto van 
nemen.  
 
Ik het schrijven hier niet al doel gekozen omdat de kleuters niet verplicht zijn 
om deze woorden te schrijven. Ze kunnen dit ook op andere manieren doen bv. 
met magnetische letters.  

 

Organisatie: 
De activiteit laat ik doorgaan in de zithoek. In deze hoek bied ik een IPad aan en een kartonnen plaat waar 
ze eventueel hun kleifiguren en dergelijke op kunnen leggen. Ik verdeel de kleuters in kleine groepen van 
vier. Er is maar één IPad ter beschikking daarom zal er gewerkt worden met een beurtrol. Deze activiteit 
neemt ook nog de dichtstbijzijnde tafel naast de zithoek in. Hier kunnen de kleuters hun eventuele werkjes 
maken die ze willen toevoegen aan de film. Aan het bord met de kalenders en dergelijke op hang ik de 
criteria op waaraan de kleuters zich moeten houden. Deze criteria hebben de kleuters zelf getekend. De 
kleuters die zijn geweest doorkruisen hun stempel op het papier dat ik aan de inkom van de zithoek hang. Zo 
kan ik in het oog houden wie er allemaal al aan de beurt is geweest.  
 

Afspraken: 
o We lopen niet rond met de IPad!  
o De IPad blijft op de afgesproken plaats.  
o We werken samen.  
o We maken geen ruzie.  
o We zorgen ervoor dat onze handen niet vuil zijn als we met de IPad werken.  
o Als we materialen gaan maken, doen we dit aan de knutseltafel.  

 



Materiaal: 
IPad met de “Stop motion Studio” app, een plastieken doos met allerlei materialen (kosteloze materialen, 
klei, papier, potloden, verkleedkleding, instrumenten…), een stappenplan, een doos met het briefje en de 
IPad van Olivier in 
 

Bronnen: 
Stop Motion Studio (App Store, gratis te downloaden)  
 

Kernwoorden: 
Stop-motion, the lonely piper, doedelzak, blokfluit, Edinburgh, opnemen, afspelen, app,…  
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

 

LESVERLOOP                                                                                                               (opbouw + impulsen) 

 
De kleuters hebben reeds de impressie bekeken. Hierdoor zijn ze al bekend met de Military Tattoo en de 
verschillende elementen waaruit dit festival bestaat. Vanuit deze impressie laat ik de kleuters een 
expressie-activiteit rond media uitvoeren. In deze activiteit leren de kleuters werken met stop-motion. Stop-
motion is een filmpje dat je maakt door verschillende foto's na elkaar te nemen. Dit kan je doen op 
verschillende manieren: door met klei te werken (claymation), door je eigen lichaam te gebruiken, door met 
tekeningen te werken… Er zijn heel wat mogelijkheden om te werken met stop-motion. De creativiteit van 
de kleuters kan hier de vrije loop gaan. Er zijn dus heel wat kansen in deze activiteit om het creatief 
vermogen van de kleuters te gaan stimuleren. In deze activiteit zitten ook de vakdomeinen techniek, taal en 
wereldoriëntatie. De kleuters leren namelijk met stop-motion te werken. Samen onderzoeken we hoe we 
een goede stop-motion kunnen maken (techniek). Daarbij is het ook een voorwaarde om de Engelse taal te 
gaan integreren in hun stopmotion video’s (taal). De kleuters zijn hier zeer vrij in en mogen dit doen op een 
eigen gekozen manier bv. door een zelfgeschreven woord te laten zien in het filmpje. Tot slot worden er ook 
allerlei elementen van de Military Tattoo verwerkt in dit filmpje (wereldoriëntatie). De kleuters zijn hier 
reeds bekend mee door de impressie.  
 

1. Inleiding  
Uit het impressiefilmpje hadden we de opdracht gekregen om een reclamefilmpje te maken om de 
Military Tattoo te gaan promoten. Hiervoor zouden we hulp krijgen van een marketeer, namelijk 
Olivier. Maar plots krijg ik een onverwacht telefoontje… Het is Olivier de marketeer! Het gesprek 
aan de telefoon voer ik terwijl de kleuters erbij zijn. Ik vraag aan een vriend of vriendin om Olivier 
te spelen en zet de telefoon op luidspreker.  
 
Impulsen:  

o Emma: “Hallo met Emma, met wie spreek ik?”  
o Olivier: “H-h-hallo Emma met Olivier.”  
o Emma: “Olivier de marketeer?”  
o Olivier: “Ja…”  
o Emma: “Ah, dag Olivier! Hoe gaat het met jou?”  
o Olivier: “HATSJOEEE!” 
o Emma: “Oei Olivier, wat is er aan de hand?” 
o Olivier: “I-i-ik voel mij niet zo goed. Ik denk dat ik de griep heb!” 
o Emma: “Oei, maar… jij ging ons toch morgen helpen met die reclame?” 
o Olivier: “Ja, ik vrees dat dat niet gaat lukken…”  
o Emma: “Euh oei, maar wat moeten we nu doen dan? Ik kan helemaal geen reclame filmpjes 

maken!”  
o Olivier: “Geen paniek, geen paniek! Ik zal jullie helpen... Ik heb een pakketje opgestuurd 

met mijn IPad in. Met de app “Stop Motion Studio” zou het moeten lukken!”  
o Emma: “Euh, een pakketje?’ 
o Olivier: “Jaja, dat heb ik opgestuurd. Maar ik ga nu een heerlijke douche nemen! Nog veel 

succes hé!” 
o Emma: “Olivier...” 
o Olivier hangt op 

 
Ik ben een beetje ongerust. Hoe gaan wij in hemelsnaam zonder Olivier het reclamefilmpje maken… 
Ik vraag aan de kleuters wat we nu moeten doen. Ik laat de kleuters hier vrij op reageren. Na een 



tijdje komen de kleuters of ik op een idee! Olivier had ons verteld dat hij een pakketje achter had 
gelaten met zijn IPad in. Samen besluiten we om het pakketje te zoeken in de klas. Het pakketje zit 
verstopt in het poppenhuis. Als we het pakketje hebben gevonden, leggen we dit in de kring.  

 
2. Midden  

 
Stop-motion volgens de onderzoeksvaardigheden  
 
Samen openen we het pakketje hierin zit een kleine brief en de IPad van Olivier. Op de brief staan 
twee kleine stappen:  

o Stap 1: Bekijk de foto’s die ik heb genomen op de IPad. 
o Stap 2: Zet deze foto’s in de “Stop Motion Video” app. Met deze app kan je een fimpje 

maken.  
 
Voor we stop-motion gaan onderzoeken volgens de onderzoeksvaardigheden, vraag ik eerst aan de 
kleuters of ze weten wat een app is. Als de kleuters hier geen idee van hebben, leg ik dit kort uit.  
App: een app is een programma dat op een IPad, telefoon,… staat. Er zijn heel veel apps: apps met 
spelletjes, apps om foto’s te bewerken, apps om filmpjes te kijken… (ik laat ook enkele apps aan de 
kleuters zien). 
 
Volgens het briefje moeten we eerst de foto’s op de IPad onderzoeken. In het mapje staan enkele 
foto’s van een mannetje. Het mannetje voert op de foto’s allerlei bewegingen uit. Als je deze foto’s 
achter elkaar zet, lijkt het of het beweegt.  
 
Foto’s (op de foto’s staan alle mannetjes apart)  
 

 
Ik onderzoek samen met de kleuters de foto’s volgens de drie onderzoeksvaarigheden.  
 
Observeren 

o “Wat zie je?”  
o “Wat doet het mannetje op de foto’s?” 
o “Wat valt je op?” 

 
Voorspellen 

o “Hoe zouden we van deze foto’s een filmpje kunnen maken?” 
o “Wat zou er gebeuren als we deze foto’s vlak achter elkaar afspelen?” 
o “Welke beweging zou hij dan maken?”  
o “Wat zou er gebeuren als je de camera niet stil houdt als je deze foto’s maakt?”  
o “Wat zou er gebeuren als de foto’s veel van elkaar verschillen?”  

 
Verklaren 
Tijdens deze stap testen we onze voorspellingen uit aan de hand van de app. We zetten de foto’s in 
de app en laten deze afspelen. Het is ook mogelijk om nieuwe foto’s te nemen om deze daarna te 
laten afspelen bv. bij de vraag wat er zou gebeuren als je de camera niet stil houdt. De kleuters 
moeten zelf nadenken hoe we dit kunnen onderzoeken.  

o “Hoe komt dat?”  
o “Waarom is dat dan niet zo…?” 

 
Aftoetsen van de criteria  
Het reclamefilmpje van de kleuters moet aan een paar criteria voldoen. Aan de hand van deze 
criteria wil ik de vakdomeinen wereldoriëntatie en taal bij in de activiteit betrekken. Ik houd deze 
criteria zeer ruim zodat de creativiteit van de kleuters niet beperkt wordt. In het midden van de 
kring leg ik een A3 papier, hier kunnen we de criteria op tekenen zodat dit visueel voor de kleuters 
blijft bij het uitwerken van de opdracht. Ik stel de volgende vragen om aan de criteria te komen: 
 
Impulsen 

o “Goh, hoe beginnen we nu aan zo’n filmpje?” 



o “Wat moet er zeker in komen?” 
o “Hoe zorgen we ervoor dat de mensen uit Edinburgh ons kunnen verstaan?”  
o “Ja! We moeten inderdaad ook een beetje Engels in de reclamevideo verwerken.”  
o “Wie weet nog wat er allemaal gebeurde in een Military Tattoo?” 
o “Ja heel goed! Kan je dat eens op het blad tekenen?” 

 
Criteria:  

o Er moet Engels in de filmpjes verwerkt zijn.  
o Er moeten elementen van de Military Tattoo inkomen.  

 
De kleuters mogen zelf kiezen hoe ze deze elementen in de video verwerken. Ze moeten wel 
rekening houden met de mogelijkheden van stop-motion. Je kan bijvoorbeeld niet praten omdat een 
stop-motion uit allerlei foto’s bestaat. Ik voorzie tijdens deze activiteit de nodige begeleiding.  
 
Aan de slag! (eventueel onder begeleiding)  
 
Tijdens deze stap gaan de kleuters in groepen aan de slag. Er kan telkens één groep tijdens het vrij 
spel aan de beurt komen omdat er maar één IPad ter beschikking is. Als de groep klaar is wisselen 
we. Ik noteer ook telkens wie er al aan de beurt is geweest. Deze opdracht zal mogelijk meerdere 
dagen aangeboden worden, dit hangt van de interesses en de reacties van de kleuters af. Tijdens de 
opdracht zal ik ook eventueel de nodige begeleiding voorzien.  
 
In een bak bied ik allerlei materialen aan waar de kleuteren mee kunnen werken: kosteloze 
materialen, kleurpotloden, papier, klei en Schotse verkleedkleding (eventueel zelfgemaakte Schotse 
rokken uit de andere expressie-opdracht). De kleuters bepalen zelf hoe ze deze materialen inzetten 
om het stop-motion filmpje te maken. Hun creativiteit kan hier de vrije loop gaan.  
 
Tijdens de stap verklaren in het onderzoek hebben we samen al geëxperimenteerd met de app. De 
kleuters hebben hier kort kennisgemaakt met het gebruik hiervan. Voor de kleuters die hier nog niet 
helemaal mee weg waren tijdens de klassikale bespreking voorzie ik een stappenplan waarmee ze 
aan de slag kunnen.  
 
Stappenplan  
 

 

Stap 1: tik het icoontje van Stop Motion Studio 
aan.  
 

 

Stap 2: tik het plusje aan om een nieuwe 
video te maken.   
 

 

Stap 3: tik dit icoontje aan om een foto te 
nemen.  
 



 

Stap 4: Neem enkele leuke foto’s.   
 

 

Stap 5: Druk op dit icoontje om jouw filmpje 
af te spelen.  

 
Stappenplan voor Lowie en Evelyn (ik zal beide kleuters hier begeleiden):  
Stap 1: Druk op het blauwe vierkantje met de camera in.  
Stap 2: Druk op het vierkant met het kruisje in  
Stap 3: Tik de rode cirkel aan 
Stap 4: Neem leuke foto’s.  
Stap 5: Druk op de driehoek.  
 
Mogelijke impulsen:  

o “Welke materialen gaan jullie gebruiken om jullie filmpje te maken?”  
o “Hoe gaan jullie met deze materialen aan de slag?”  
o “Hoe gaan jullie Engels in jullie filmpje stoppen?” 
o “Welke dingen van de Military Tattoo gaan jullie er in stoppen?”  
o “Lukt het om het stappenplan te lezen?” 
o “Lukt het om de foto’s te nemen?”  
o “Is jullie filmpje goed gelukt?” 
o “Wat zouden jullie er nog aan willen veranderen?” 
o … 

 
Mogelijke ideeën:  

o Werken aan de hand van zelfgemaakte kleifiguren.  
o Werken aan de hand van tekeningen.  
o Aan de hand van eigen bewegingen met het lichaam filmpjes maken. 
o Jezelf verkleden.  
o Woorden schrijven in het Engels en hier foto’s van nemen.  
o …  

 
3. Slot 

 
Als de kleuters klaar zijn zet ik de verschillende filmpjes op mijn laptop. Als afsluiter van de dag 
gaan we deze verschillende filmpjes van elkaar bekijken. De kleuters mogen hier ook een klein 
woordje uitleg bij geven. Ik zorg ook voor popcorn die we samen kunnen opeten bij het kijken naar 
de filmpjes.  
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VOORBLAD 

Titel (aard van de activiteit, thema):  
Aard: Beeld, textieltechnieken Military Tattoo 
Thema: Schots en scheef (Edinburgh)  
 

Beginsituatie: Hoe ga je concreet rekening houden met de beginsituatie bij deze activiteit/dit aanbod? 
Uit observaties merk ik dat beeldactiviteiten bij de kleuters erg aanslaan. Deze activiteiten worden dan ook 
het snelste gekozen. In de klas worden er veel muzische activiteiten aangeboden die kant-en-klaar zijn. 
Hiermee wil ik zeggen dat kleuters vaak volgens een stappenplan werken waardoor hun creatief denken 
minder wordt uitgedaagd. Het creatief denken en daarbij ook nieuwe paden durven bewandelen is in mijn 
ogen zeer belangrijk. Een muzische activiteit wordt tegenwoordig heel vaak begeleid met een vast einde en 
weinig oog voor het proces. Uit recent onderzoek blijkt dat een gestuurde activiteit zelden tot nooit tijd en 
ruimte bieden aan kleuters om hun creativiteit, of anders gezegd ‘creatief vermogen’, optimaal te 
ontwikkelen en stimuleren. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hebben creatieve processen ook 
nooit als doel het maken van een ‘mooi kunstwerk.’ Kunst dient te stimuleren. Het zet aan het denken, net 
zoals goed onderwijs dat hoort te doen. In de kleuterklas, waar kinderen uiteraard ook nog veel aangeleerd 
dient te worden, wordt dit wel eens vergeten. Tijdens deze activiteit wil ik daarom het creatief vermogen 
van de kleuters optimaal gaan stimuleren door hen een opdracht te geven met een vrije verwerking. Dit wil 
zeggen dat ik zelf niet bepaal met welke materialen, werkwijze (bv. werken met klei, werken met papier) 
en dergelijke de kleuters werken. Met deze activiteit wil ik mezelf ook uitdagen. Ik ben iemand die zeer die 
niet veel textieltechniek aanbrengt tijdens stage omdat ik dit zeer moeilijk vind. Daarom wil ik dit nu wel 
uitproberen om dit speerpunt nog harder te laten groeien.  
 

Differentiatie (verplicht vanaf semester 3): 
Met deze activiteit wil ik het creatief vermogen van de kleuters optimaal gaan stimuleren. Dit wil ik doen 
door geen vaste werkwijze aan te bieden bv. “Je moet het doek schilderen volgens dit patroon”. Ik bied 
daarom een divers aanbod aan materialen (rollers, penselen…) aan waarin de kleuters hun creativiteit de 
vrije loop kunnen laten gaan. De kleuters kunnen eventueel ook andere materialen aan mij vragen die ik de 
volgende dag dan meebreng.   
 
Ook integreer ik het vakdomein wiskunde in de activiteit door rond meten te werken. De kleuters mogen 
namelijk zelf hun omtrek meten.  
 

Doelstellingen: 

 
IVoc3 Onderzoeksvragen formuleren, naar een antwoord zoeken en 

bevindingen formuleren 
• 2.5-7j   Ervaren hoe iets werkt, leeft of in elkaar zit - vragen stellen over hoe 
iets werkt, leeft of in elkaar zit - samen met de leraar op zoek gaan naar 
antwoorden - antwoorden verwachten en vinden - uitkomsten van een onderzoek 
voorspellen op basis van eerdere ervaringen 
 
We onderzoeken de kenmerken van een tartan/kilt aan de hand van de 
onderzoeksvaardigheden.  

Datum: 12 mei 

2020 



 

 
OWru3 De aarde waarderen als een plaats om te leven en dit uitdrukken; 

levenswijzen hier en elders met elkaar vergelijken 
• 2.5-12j   Ervaren, onderzoeken, vaststellen en uitdrukken welke gelijkenissen 
en verschillen er zijn in het dagelijks leven tussen het eigen leven en het leven in 
andere (cultuur)gebieden 
 
De kleuters maken kennis met de kilt een typische klederdracht in Schotland. 
Aan de hand van een kort onderzoek bestuderen ze de vormen, kleuren en 
dergelijke die in een kilt voorkomen.  

 

 
IVoz2 Creatief denken en daarbij nieuwe paden durven bewandelen 

• 2.5-12j   Mogelijkheden zien - enthousiast zijn om nieuwe taken aan te pakken, 
samen dingen te doen met leeftijdsgenoten  
 
De kleuters denken samen na over creatieve oplossingen, uitdrukkingen, 
aanpakken… tijdens het muzisch proces: Op een eigen manier een tartan maken, 
nadenken over welke materialen er het best gebruik kunnen worden,…  

 
MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 

hanteren 
• Beeld > Vorm >  2.5-5j Speels en onder begeleiding beleven van: 

 eenvoudige vormen 

 grootte en vormsoort: schijf, vierkant, hoek, driehoek, bol, blok, rolvorm 

 vormkenmerken: spits, hoekig, lang, dun, groot, klein … 

 van eenvoudige figuren voorgesteld door omtreklijn, vlakken en volumes 

 eenvoudige patronen 
 
• Beeld > Lijn >  5-8j Bewust waarnemen, verbeelden en benoemen van soorten 
lijnen: gegolfd, hoekig, zigzag, vloeiend, dik, dun, rafelig … 
 
De kleuters onderzoeken de diverse vormen die voorkomen op een tartan. Ze 
gebruiken deze vormen om later een eigen tartan te ontwerpen.  

 
WDmm3 Schatten, meten en rekenen met maateenheden 

• Lengte en omtrek 
• Lengte en omtrek >  2.5-4j Onderzoeken van het begrip lengte als 'hoe lang is 
iets' door actief ervaringen op te doen 
 
De kleuters meten hun eigen omtrek. Deze afmetingen noteren in een sjabloon 
om deze later te gaan gebruiken voor zijn/haar kilt.  

 

Organisatie: 
Omtrek meten: Deze activiteit zal één tafel in beslag nemen. Hier ligt het meetinstrument op en de 
bijhorende formulieren. Ik voorzie 17 formulieren (+ een paar extra). Ik maak de afspraak dat de kleuters 
één formulier mogen gebruiken. Op deze tafel ligt er ook een doos met de lapjes stof in, stofscharen en de 
verschillende papieren om de stof te meten. Deze papieren zijn stevig zodat de kleuters deze niet per 
ongeluk kunnen verscheuren. Deze tafel zal ik beperken tot twee kleuters 
 
Bloempasta op het laken gieten: Als de afmetingen klaar zijn, kunnen we aan de kilt beginnen! De 
beeldactiviteit zal twee tafels innemen zodat de kleuters genoeg plaats hebben om hier aan te werken. Op 
beide tafels ligt een plastiek zodat er geen bloempasta aan de tafel komt. Aan elke tafel kunnen twee 
kleuters werken. Elke kleuter krijgt een kommetje bloempasta. In het midden van de tafel liggen allerlei 
instrumenten waarmee de kleuters de bloempasta kunnen aanbrengen: verfborstels, spuitjes en 
verschillende spuitzakken. Voor de kleuters aan de activiteit beginnen dienen ze wel eerst een schort aan te 
doen.  
 
De textielverf op het laken brengen: Als alle kleuters de bloempasta op hun laken hebben gegoten, gaan we 
de textielverf aanbrengen. Dit mogen ze pas doen als hun bloempasta droog is. Het is handiger om de langs 
de bloempasta te schilderen zo is het makkelijker om deze hier af te halen. Als de kleuters een beetje op de 
bloempasta schilderen is dit geen probleem omdat deze hier toch later afgaat. Deze activiteit zal dezelfde 
twee tafels als de vorige stap in beslag nemen. Ik begin echter pas aan de volgende stap als alle kleuters de 
vorige stap hebben gezet.  
 
Stap 4: De bloempasta eraf halen: Tot slot mogen de kleuters de verharde bloempasta van de stof halen. Dit 
mogen ze pas doen als de verf droog is. Hiervoor krijgen de kleuters een kom waar ze de resten/stukken in 



kunnen doen. Deze resten mogen de kleuters na afloop in de grijze vuilbak gooien (restafval). Deze activiteit 
zal één tafel innemen waar twee kleuters aan kunnen werken. Zo kan ik de vorige stap samen met deze stap 
aanbieden.  
 
Deze activiteit zal meerdere dagen in beslag nemen.  
 

Afspraken: 
o We doen een short aan tijdens de activiteit.  
o We vragen eerst hulp aan elkaar dan hulp aan de juf.  
o We zijn zuinig met de bloempasta. 
o We knoeien niet met de bloempasta.  
o We zitten met onze handen niet in de bloempasta (niet goed voor de afvoer bij het handen wassen).  
o We knippen niet met de stofschaar in onze kleding.  

 

Materiaal: 
Kom, onderleggers, meetinstrument, sjabloon om meetresultaten te noteren, 17 stukken stof (+ reserve), 
stofschaar, zwarte textielstift, textielverf,  penselen, shorten, potjes om de bloempasta in te doen, potjes 
om de verf in te doen, penselen, kommen om de resten van de bloempasta in te doen, bloempasta (water en 
bloem 1/1 verhouding), spuitjes, spuitzakken, strijkijzer, transparant papier (doorzichtige laag verpakking 
beleg), stoffen lintjes 
 

Bronnen: 
Beeld 2 (techniekenboek) – Christine Heylen 
 

Kernwoorden: 
Tartan, kilt, bloempasta, textiel, vierkant, rechthoek, stippenlijn, dubbele lijn, Edinburgh…  
 

o Individueel 
o In samenwerking met 
o Overgenomen uit 

 

Om te onthouden (achteraf in te vullen): 
 

 

LESVERLOOP                                                                                                               (opbouw + impulsen) 

De kleuters hebben reeds de impressie bekeken. Hierdoor zijn ze al bekend met de Military Tattoo en de 
verschillende elementen waaruit dit festival bestaat. Vanuit deze impressie laat ik de kleuters een 
expressie-activiteit rond beeld uitvoeren. In deze activiteit maken de kleuters kennis met textieltechnieken, 
specifieker de techniek met bloempasta. Bij deze techniek ga je een mengsel maken van bloem en water. 
Dit mengsel giet je in een eigen gekozen vormen over de stof heen. Dit kan je doen aan de hand van 
spuitzakken, verfborstels, spuitjes… Als dit mengsel droog is kan je hier over verven met textielverf in een 
eigen gekozen kleur. Dit laat je voor de tweede maal drogen. Op het einde haal je de harde stukken 
bloempasta van je stukje stof af en zo bekom je een mooi doek met allerlei vormen op. Met deze activiteit 
wordt het creatief vermogen van de kleuters gestimuleerd. Ik leg hierbij de focus op het proces (gebruik 
maken van lijnen en vlakke figuren, mengsel aanbrengen met spuitjes of andere materialen…). Het 
eindresultaat is daarom niet vast. Elke kleuter bekomt met andere woorden een ander eindresultaat. In deze 
muzische activiteit integreer ik de vakdomeinen wereldoriëntatie, wiskunde (meten) en techniek. We staan 
als eerste stil bij de Schotse kilten, die tijdens de Military Tattoo worden gedragen. Er zijn heel wat 
verschillende patronen (tartan) en deze gaan we in dit muzisch onderzoek onderzoeken (wereldoriëntatie). 
Om een kilt te maken dienen de kleuters eerst de juiste afmetingen te weten. Dit kunnen ze doen door hun 
eigen omtrek te meten met eigen gekozen meetmaterialen. Op een stuk stof tekenen ze dan de juiste 
verhoudingen (wiskunde). Tot slot staan we ook stil bij de techniek met de bloempasta. We ontdekken 
samen hoe we deze techniek het beste kunnen toepassen om het gewenste resultaat te verkrijgen 
(techniek). 
 

1. Inleiding 
 
In het midden van de zithoek staat een kom met bloempasta. Onder deze kom leg ik een onderlegger 
om bloempasta op de vloer te voorkomen. Ik maak de afspraak met de kleuters dat ze hier niet 
mogen aankomen. Als alle kleuters in de kring zitten kan de inleiding beginnen.  
 
Ik ben helemaal in de war. Wat doet deze kom in de zithoek? Ik vraag aan de kleuters of iemand 
weet hoe deze hier terecht is gekomen. Samen bestuderen we de kom aandachtig. In de kom zit een 
vreemde mengeling. Mmm, het lijkt wel een soort deeg… Misschien is het deeg lekkere Schotse 



gebakjes! Ik stop mijn vinger in de mengeling en stop deze in mijn mond om het deeg te proeven. 
BAHHH! Dat is helemaal geen deeg… Dat smaakt helemaal niet lekker! 
 
Impulsen 

o “Hu? Wat doet deze kom in de zithoek?” 
o “Weet iemand van jullie hier meer over?” 
o “Goh, dat is wel vreemd…”  
o “Maar… er zit iets in de kom!” 
o “Wat zou het zijn?” 
o “Wat denken jullie?” 
o “Mmm, misschien is het wel deeg voor lekkere Schotse gebakjes!” 
o Ik stop mijn vinger in het mengsel en bestudeer dit aandachtig.  
o Snel stop ik het mengsel in mijn mond om te proeven.  
o “BAHHH! Wat is dat?” 
o “Dat zijn geen Schotse gebakjes hoor, EEEII!”  

 
Als ik de kom ophef om dit nog beter te besturen, ontdek ik iets. Onder de kom zit een briefje! Het 
is een briefje van de klerenmaker. De klerenmaker zou ons helpen om de kleding voor het festival te 
maken. Ik lees het briefje luidop voor: 
 
Beste kleuters en juffen van K3G, 
 
Ik heb een kom met bloempasta laten leveren in de klas.  
Met deze bloempasta kunnen jullie de Schotse kilten maken voor het festival.  
Ook heb ik een doos meegegeven. Hierin zitten tartans, textielverf en stukken stof.  
Hopelijk kunnen jullie hier mee aan de slag!  
 
Groetjes de klerenmaker 
 
Ps: Ik weet dat de pasta er lekker uit ziet maar eet hier niet van. Het is niet zo lekker! ;)  
 
 

2. Midden 
 
Textieltechnieken volgens de onderzoeksvaardigheden 
 
Voor we aan de slag gaan, dienen we eerst grondig onderzoek uit te voeren! We moeten namelijk 
eerst nadenken over hoe we de kilten gaan maken, hoe de kilten er moeten uit zien, hoe we met de 
bloempasta gaan werken,… Dit doe ik aan de hand van de drie onderzoeksvaardigheden.  
 
Observeren 
De klerenmaker heeft ons allerlei tartans meegegeven. Deze tartans hebben diverse patronen. 
Samen onderzoeken we hoe een tartan er juist uit ziet.  
 
Voor ik verder ga leg ik eerst aan de kleuters uit wat een tartan juist is. Een tartan is een Schotse 
term en daarom niet erg bekend bij de kleuters.  
Tartan: Een tartan is een geruite, wollen stof, waar de Schotse kilt van wordt gemaakt (de kleuters 
weten reeds uit de impressie wat een kilt is).  
 

o “Hoe ziet een tartan er uit?” 
o “Zien alle tartans er hetzelfde uit?” 
o “Welke vormen zie je allemaal in een tartan?” Stippenlijnen, dubbele lijnen, donkere 

vlakken, lichte vlakken, ruiten, vierkanten, dikke lijnen, dunne lijnen… 
o “Kan je deze vormen eens in de lucht tekenen?” 
o “Welke kleuren heeft een tartan?” 
o “Zijn deze kleuren hetzelfde?” 
o “Welke kleuren en vormen moeten we dan gebruiken op onze tartan?”  

 
 

Voorspellen 
o “Wat zouden we eerst moeten doen om een kilt te kunnen maken?” 
o “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kilt past?” omtrek meten 
o “Hoe zou je met de bloempasta kilten kunnen maken?”  
o “Zouden we hiervoor nog iets moeten gebruiken uit de doos?” textielverf en stof 
o “Hoe zou je de bloempasta op het doek kunnen doen?”  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kilt


o “Kunnen we één van deze materialen om de bloempasta op het doek te doen?” Ik bied een 
doos aan met allerlei materialen (rollers, verfborstels, spuitzakken, verfborstels,…) 

o “Met welke materialen zouden we het beste kunnen werken?” 
o “Hoe krijgen we dunne lijnen op het doek?” Met een roller kan je bv geen dunnen lijnen 

verkrijgen 
o “Hoe krijgen we dikke lijnen op het doek?”  
o “Hoe krijgen we stippellijnen op het doek?”  
o “Hoe zouden we vierkanten en rechthoeken op het doek kunnen krijgen?” 
o …  

 
Verklaren 
In deze fase testen we de beeldtechniek klassikaal uit. We testen uit met welke materialen we best 
dunne lijnen, dikke lijnen, stippellijnen,… kunnen maken. 

o “Hoe zou dat komen?” 
o “Waarom kunnen we dan … niet gebruiken?”  

 
 

De verschillende stappen van het proces overlopen 
 
Voor we aan de slag gaan teken ik eerst met de kleuters een stappenplan uit. Aan de hand van dit 
visueel stappenplan kunnen de kleuters gaan kijken welke stappen ze moeten ondernemen. Er zijn 
heel wat stappen die moeten gezet worden daarom overloop ik dit klassikaal.  
 
We maken dit stappenplan klassikaal, zo kunnen de kleuters deze stappen zelf tekenen. In het 
midden van de tafel leg ik een lange strook papier. Deze strook is verdeeld in vier stukken omdat er 
vier stappen zijn. Onder deze stappen schrijf ik nog in alcohol stift wat er juist bedoelt wordt. De 
kleuters kunnen altijd terug gaan naar dit stappenplan om te kijken welke stap ze nu moeten 
ondernemen.  
 
De verschillende stappen: 

o Stap 1: Je eigen omtrek meten en deze tekenen op het doek (een kleuter tekent een 
meetlat in het eerste vakje). Deze stap doe ik klassikaal voor.  

o Stap 2: De bloempasta op het laken doen (een kleuter tekent de bloempasta in het tweede 
vakje).  

o Stap 3: De verf (in afgesproken kleuren) op de doek aanbrengen (een kleuter tekent verf in 
het derde vakje).  

o Stap 4: De bloempasta van het doek halen (een kleuter tekent een hand in het vierde vakje).  
 

Ik maak de afspraak dat de kleuters pas naar de volgende stap mogen gaan als de vorige stap 
helemaal afgewerkt is bv. alle vormen staan erop die ze willen, de bloempasta is droog….  
 
Aan de slag! (eventueel onder begeleiding)  
 
Stap 1: De kleuters meten hun eigen omtrek en tekenen de afmetingen op hun stukje stof. 
 
Om te weten hoe breed hun kilt moet zijn, dienen de kleuters eerst hun omtrek te meten. Dit 
kunnen ze doen aan de hand van onderstaand instrument:  
 

 
 
Dit instrument is verdeeld in verschillende vakjes. Aan de hand van dit instrument kunnen de 
kleuters hun breedte gaan uitdrukken in vakjes. Deze kunnen ze aanduiden in volgend instrument:  
 



 
De kleuters kleuren het aantal vakjes die rond hun buik passen. De kleuters kunnen ervoor kiezen om 
dit individueel te doen op per twee.  
 
Tot slot meten ze de resultaten af op hun lapje stof. Er liggen vellen papier ter beschikking met 
dezelfde grootte als de vakjes van het meetinstrument. De kleuters kijken goed naar het aantal 
vakjes dat ze op de stof moeten leggen. Het eerste vakje moet links van de stof liggen en de andere 
hiernaast. Zo kunnen de kleuters de breedte van de stof gaan bepalen. Bij het uiteinde van het 
laatste vakje zetten ze een streepje. De overige stof kunnen ze er zo afknippen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   Zwarte lijn die ze trekken 
 

Dit proces heb ik reeds klassikaal voorgedaan bij het overlopen van de stappen. Dit is geen makkelijk 
proces daarom mogen de kleuters samenwerken of mij erbij roepen.  

 
Impulsen  

o “Hoeveel vakjes moet je kleuren?” 
o “Hoeveel vakjes passen er rond jouw buik?” 
o “Hoe moest je dat nu weer meten op de stof?” 
o “Waar moest je je eerste papier leggen?” aan de linkse kant 
o “Waar moest je een lijn trekken?” aan het einde van het laatste vakje 
o “Waar moest je knippen? (stofschaar)”  
o …  

 
Stap 2: De bloempasta op het laken gieten 
 
Als de afmetingen klaar zijn, kunnen we aan de kilt beginnen! De beeldactiviteit zal twee tafels 
innemen zodat de kleuters genoeg plaats hebben om hier aan te werken. Op beide tafels ligt een 
plastiek zodat er geen bloempasta aan de tafel komt. Aan elke tafel kunnen twee kleuters werken. 
Elke kleuter krijgt een kommetje bloempasta. In het midden van de tafel liggen allerlei 
instrumenten waarmee de kleuters de bloempasta kunnen aanbrengen: verfborstels, spuitjes en 
verschillende spuitzakken. Voor de kleuters aan de activiteit beginnen dienen ze wel eerst een 
schort aan te doen.  
 
We hebben reeds onderzocht hoe een kilt er juist uitziet. Een kilt bestaat vooral uit verschillende 
vierkanten, verschillende rechthoeken, verschillende lijnen (stippenlijn, dubbele lijn, driedubbele 
lijn,…). Aan de hand van deze verschillende patronen dienen de kleuters een eigen kilt te maken. 
Door middel van de bloempasta kunnen de kleuters eigen gewenste vormpjes op het laken tekenen. 
Ik let tijdens deze activiteit vooral op het proces (vormen die ze gebruiken, technieken die ze 
gebruiken…). Het eindresultaat van de kleuters zal er daarom telkens anders uitzien.  
 
Mogelijke impulsen:  

o “Welke vormen zaten er nu weer in een tartan?” 
o “Welk materiaal ga je gebruiken om dat vormpje te tekenen?”  
o “Welk materiaal vind jij het makkelijkste om te gebruiken?” 
o “Welk materiaal vind jij het moeilijkste om te gebruiken?” 

 

Lapje stof  
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o “Welke vormen ga jij tekenen op je tartan?” 
o …  

 
Stap 3: De textielverf op het laken aanbrengen.  
 
Vervolgens brengen de kleuters textielverf aan op hun doek. Dit mogen ze pas doen als hun 
bloempasta droog is. Het is handiger om de langs de bloempasta te schilderen zo is het makkelijker 
om deze hier af te halen. Als de kleuters een beetje op de bloempasta schilderen is dit geen 
probleem omdat deze hier toch later afgaat.  
 
We hebben eerder onderzocht welke kleuren tartans kunnen hebben. Aan de hand van deze kleuren 
mogen de kleuters hun stof verven. De kleuters zijn hier zeer vrij in ze mogen tekeningen maken, dit 
gewoon inkleuren, vakken maken…  
 
Mogelijke impulsen:  

o “Welke kleuren konden tartans hebben?” 
o “Welke kleuren ga jij gebruiken?” 
o “Waar moest je nu weer op letten?” 
o “Hoe ga jij je tartan/kilt verven?”  
o …  

 
Stap 4: De bloempasta eraf halen.  
 
Tot slot mogen de kleuters de verharde bloempasta van de stof halen. Dit mogen ze pas doen als de 
verf droog is. Hiervoor krijgen de kleuters een kom waar ze de resten/stukken in kunnen doen. Deze 
resten mogen de kleuters na afloop in de grijze vuilbak gooien (restafval).  
 
Mogelijke impulsen: 

o “Zijn jouw vormpjes goed gelukt?” 
o “Ben jij tevreden met je kilt?”  
o “Zou je de volgende keer iets anders hebben aangepakt?” 
o “Was het makkelijk om de stukken hier af te halen?” 
o …  

 
Eindresultaat:  

 
 
 

3. Slot  
 
Tot slot breng ik deze verschillende tartans thuis verder in orde. Deze techniek die ik hier voor 
gebruik, zijn te moeilijk voor de kleuters daarom zal ik dit zelfstandig uitvoeren. Ik leg als eerste 
een transparant papier (doorzichtig velletje van de verpakking van vleeswaren) op de doeken. Hier 
ga ik met het strijkijzer over (op standje katoen). Zo blijft deze verf langer op de doeken zitten. 
Ook naai ik met een naaimachine twee lintjes aan de doeken zodat de kleuters dit als een short 
kunnen aandoen. Deze kilten kunnen later gebruikt worden in de diverse hoeken of andere 
opdrachten bv. stop-motion filmpje.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 


