DIGITAAL EDUCATIEF PROJECT BIJ DE TENTOONSTELLING
‘EEN MONUMENT VOOR DE BKR (1949-1987)

Beschrijving voor de leerkracht
Stap 1
Bekijk alle 10 kunstwerken op het smartboard in de klas en laat beide bladen zien;
het avontuur van het konijn (volgende pagina’s)
het avontuur van het paard. (volgende pagina’s)
(Alternatief idee: Eén schilderij goed bekijken mag ook natuurlijk!)
Stap 2
De 10 kunstwerken in kleur uitprinten op een A4 of A3 en opplakken op stevig
papier/karton en daarna uitknippen. Print ook de bladen met de detailkaartjes van de
kunstwerken uit en de kaartjes met de kijkvragen. Plak ze op stevig papier. Verdeel de
klas in groepjes van twee en laat ze uit een grabbelton een detail van een kunstwerk
pakken en dan moeten ze raden van welk schilderij het is.
Bekijk op het smartboard bij welk kunstwerk het detail hoort. Door iets langer te kijken,
vallen er rare en onverwachte details op. Details waardoor je het hele kunstwerk ineens
anders gaat zien. Als het groepje het goed geraden heeft, krijgt het groepje de
afbeelding van het betreffende kunstwerk.
Ook krijgen ze een kaartje met een vraag erop. Dit zet de fantasie van de leerlingen in
werking en daagt ze uit om mee te denken over de afloop van het verhaal.
Als iedereen aan de beurt is geweest, gaan ze verder naar stap 3.
Stap 3
En nu mogen ze gaan schrijven! Welk bijzonder of spannend avontuur past bij het detail
en de specifieke kijkvraag? Laat de kinderen een verhaal schrijven van een half A4
(max.250 woorden). Maar een tekening /gedicht of strip maken, mag natuurlijk ook!
Stap 4
Alle kinderen mogen hun verhaal vertellen bij de digitale gekozen kunstwerk(en). Mail de
verhalen, tekeningen en strips naar m.verlaan2@gorinchem.nl.
Alle inzendingen dingen mee naar een speciale prijs!
Stap 5
Een bezoek aan het Gorcums Museum en de 10 kunstwerken nu in het écht zien!
Zodra de musea weer open mogen zijn.
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Het avontuur van het konijn - detailkaartjes

Het avontuur van het paard - detailkaartjes

Het avontuur van het konijn – vragenkaartjes

Wat fluistert het konijn
in het oor van de
jongen?

Is de jongen verdwaald?

Wat gebeurt er hier?

Hoe zijn ze aan zee
gekomen?

Wie loopt daar voor het
huis?

Waar komt de
reuzelibelle vandaan?

Wie is het meisje met de
kat? Is zij te
vertrouwen?

Wat voor weer is het
hier?

Wat draagt zij op haar
hoofd?

Kent de jongen de
mannen op het strand?

Wie is zij? Kent zij de
jongen?

Zorgt de jongen goed
voor het konijn?

Kun je hier ook dolfijnen
zien?

Waar denken deze
mannen op het strand
aan?

Wat beleven de libelle
en het konijn samen?

Namen van de kunstenaars;
6. C. Jaring- Boerenjongen met konijn, 1981
7 A. van den IJssel- Moeder Libelle, 1976
8. S. Gudmundson- Horizontal Thoughts, 1971/72
9. C. Westerik- Kind in het blauw met kat, 1953
10. F. Erfmann- Lissabon, 1960/61

Wie heeft hier
gewoond?

Het avontuur van het paard - vragenkaartjes

Wie zie je nog meer in
het circus?

Hoe raakt het paard
gewond? En komt alles
weer goed?

Kan het paard de clown
wel dragen?

Is de jongen verdwaald?

Waar gaat de astronaut
naar toe?

Zijn ze bang in het
donker?

Wat gaan ze doen in de
haven?

Wat gebeurt er als de
hijskraan stopt?

Zitten er gevaarlijke
dieren hier?

Komt het weer goed
met het paard?

Wat komt er uit het
schip?

Zit de jongen in de
gevangenis? En hoe
komt hij daaruit?

S’ Nachts hoor je vaak
enge geluiden, zijn er
nog meer dieren?

Kent de jongen de
astronaut?

Wie is de man met de
blauwe pet? Kent hij het
paard?

Zijn de mensen in de
haven te vertrouwen?

Namen van de kunstenaars;
1.
2.
3.
4.
5.

F. Slebe- Paardje, 1959
T. Burgering- Astronaut Edwin Aldrin, 1950-2000
R. Kimpe- Droomhuis 5, 1983
A. Roos- De Ramp, 1953
J. Sierhuis- Haven van Antwerpen, 1958

