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Leerlijn cultuuronderwijs
In het kader van de Brede School Culemborg is een leerlijn cultuuronderwijs opgezet voor de
Culemborgse basisscholen. De leerlijn is een samenwerkingsverband van Bibliotheek
Rivierenland, het Elisabeth Weeshuis Museum, Natuur- en Milieu-educatie Culemborg en
een aantal zelfstandige kunstdocenten. Deze partijen hebben gezamenlijk lespakketten
ontwikkeld en zetten vakdocenten in voor gastlessen op school en op locatie. De vakdocent
erfgoed verzorgt lessen in samenwerking met vrijwilligers van het Elisabeth Weeshuis
Museum en de Grote of Barbarakerk.
Vakgebieden
In de leerlijn worden de volgende cultuurdisciplines ingezet:
Beeldende vorming / theater / muziek (zelfstandige kunstdocenten / Kunsteducatie
Culemborg)
Vormgeving
Erfgoed (Elisabeth Weeshuis Museum)
Leesbevordering / mediawijsheid (Bibliotheek Rivierenland)
Natuur en landschap / gezond en voeding / techniek en duurzaamheid (Natuur- en Milieueducatie Culemborg)
Omgevingsonderwijs en creativiteitsontwikkeling
De twee pijlers onder deze leerlijn cultuuronderwijs vormen omgevingsonderwijs en
creativiteitsontwikkeling. Opeenvolgende jaarthema’s beginnen bij de leerling zelf, waarna
de wereld steeds groter wordt. Door leerlingen bewust te maken van hun relatie met de
fysieke en sociaal/culturele omgeving, willen we bijdragen aan hun identiteitsontwikkeling.
Met de inzet van verschillende cultuurdisciplines ontwikkelen leerlingen hun creativiteit.
Creativiteit in de breedste van het woord. Niet alleen creatieve vaardigheden zoals acteren
en schilderen, maar ook 21ste- eeuwse vaardigheden, zoals oplossingsgericht denken en
kritisch mediagebruik. Deze vaardigheden kunnen ze verder uitbouwen door deel te nemen
aan naschoolse cursussen en activiteiten, georganiseerd door de partners in deze leerlijn.
Kerndoelen
Elk programma in de leerlijn bestaat uit een combinatie van twee of meer cultuurdisciplines.
Tijdens hun basisschool-carrière maken de leerlingen minimaal twee keer kennis met een
discipline. De leerlijn sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Alle programma’s
haken aan bij de leerlijnen Taal, Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige
oriëntatie. In elk lespakket staan de relevante kerndoelen per programma vermeld.
Culturele competenties
Om de samenhang binnen en tussen onze programma’s verder te verbeteren, zijn we bezig
met de implementatie van het SLO-leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Daarbij werken we
vanuit verschillende cultuurdisciplines gericht aan dezelfde culturele competenties van
leerlingen. Ook krijgt reflectie een grotere rol in de programma’s. Het gaat om culturele
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competenties die noodzakelijk zijn bij het doorlopen van een creatief proces: oriënteren,
onderzoeken, creëren en evalueren. Meer informatie: kunstzinnigeorientatie.slo.nl
Basispakket en extra programma’s
De programma’s worden gedurende het schooljaar aangeboden in vijf blokken. Deelname is
kosteloos voor de scholen van de Brede School Culemborg. Wel zijn aan deelname
voorwaarden verbonden, welke dat zijn is in te zien op de website van de Brede School
Culemborg: http://www.bredeschoolculemborg.nl/ .

Overzicht leerlijn cultuuronderwijs Brede School Culemborg
Titel

Jaarthema

Groep

Cultuurdisciplines

Kikker is kikker

Dit ben ik 1

1/2

Theater
Literatuur

Toen alles anders was

Dit ben ik 2

1/2

Erfgoed

Lena het kippetje

Dit ben ik 3

1/2

Gezondheid & Voeding

Wij gaan op berenjacht

Waar ben ik? 1

1/2

Muziek
Literatuur
Natuur & Landschap

In de luchtballon

Waar ben ik? 2

Willie het weeskind

Het hele jaar rond

3

Woningbouw

Hier wonen wij

4

Dirk, leven in een
middeleeuwse stad

Onze stad

5

Struinen in de
uiterwaard

Typisch
Nederlands 1

6

Veelkleurig Nederland

Typisch Nederlands 2

6

Beeldenstorm in Culemborg

Overal en altijd 1

7

Waterland

Overal en altijd 2

7

WOII in Culemborg. Tolerantie
en vrijheid

Overal en altijd 3

8

Techniek
Erfgoed
Muziek
Gezondheid & Voeding
Techniek
Beeldend
Media
Erfgoed
Leesbevordering /Media
Theater

Natuur & Landschap
Beeldend
Erfgoed
Leesbevordering / Media
Gezondheid & Voeding
Erfgoed
Beeldend
Theater
Natuur & Landschap
Beeldend
Erfgoed
Media
Techniek
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Inleiding
Het programma ‘Struinen in de uiterwaard’ maakt deel uit van het jaarthema Typisch
Nederlands. Daarin onderzoeken leerlingen de fysieke en culturele kenmerken van
Nederland en reflecteren daarop.
In dit programma onderzoeken de leerlingen het landschap in hun directe omgeving: de
uiterwaarden rondom Culemborg. Ze reflecteren daarop door middel van een beeldende
activiteit.

Opzet ‘Struinen in de uiterwaard’
Doelgroep: groep 6 van de basisschool.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. A. Een introductieles op school door de vakdocent natuur en landschap
Een les van 60 minuten waarin de leerlingen kennismaken met de uiterwaard. Met
behulp van een PowerPoint-presentatie en enkele voorwerpen wordt het bezoek aan
de uiterwaard geïntroduceerd. Tijdens het struinen zal ook aandacht worden besteed
aan insecten. Hoe zien ze eruit? Waarom zijn ze nodig? Afhankelijk van de
beschikbaarheid komen aan bod: lieveheersbeestje, libelle, vlinders, bijen, vliegen en
hommels
2. Een struinles in de uiterwaard door de vakdocent natuur en landschap
Een les van 90 minuten in de uiterwaarden bij Werk aan het Spoel. Tijdens het
struinen is er speciale aandacht voor
het goed observeren van genoemde
insecten.
3. Een beeldende les op school door de
vakdocent beeldende vorming
Een les van 120 minuten waarbij de
struinles wordt nabesproken, de
leerlingen met rietpen een insect
maken dat zij bij het struinen zijn
tegengekomen en een vrije
sjabloontekening maken geïnspireerd
op Escher.

4. Een activiteit door leerkracht en
leerlingen
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Afhankelijk van de beschikbare tijd binnen het reguliere lesprogramma wordt een
presentatievorm bedacht en gemaakt.
5. Afsluitende les met de vakdocent beeldend, leerkracht en leerlingen
Een les van 45 minuten met de vakdocent beeldend. De kinderen presenteren en
evalueren de resultaten van de lessen. Wat weten ze nu, wat hebben ze geleerd?
Ook presenteren ze hun beeldend werk en hun onderzoek.

Leerdoelen lessenserie:
Natuur en landschap
-

-

De leerling heeft kennisgemaakt met diverse insecten zoals lieveheersbeestjes,
libellen, vlinders, bijen, vliegen en hommels en overige dieren en planten in de
uiterwaard
De leerling heeft het landschap uiterwaard beleefd door zo veel mogelijk zintuigelijke
ervaringen.
De leerling heeft kennisgemaakt met het landschapstype uiterwaard.

Beeldende vorming
- De leerlingen leren vaardigheden op het gebied van tekenen en ontwerpen.
- De leerlingen doorlopen het proces van het maken van een kunstwerk van idee tot
presentatie.
- De leerlingen reflecteren op hun eigen werk en dat van kunstenaars.
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Relevante competenties en kerndoelen
Culturele competentie:
Onderzoeken: de leerlingen onderzoeken het landschap van de uiterwaard, en reflecteren
daarop.
Kerndoel 39:
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
Kerndoel 40:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
Kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren.
Kerndoel 55:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.
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Natuur en landschap
Les 1 Introductieles op school door de vakdocent
natuur en landschap
Duur: 60 minuten
Waar: in de klas, op school
Gegeven door: vakdocent natuur en landschap
Nodig:
Digibord met computer met internetverbinding
De docent neemt zelf een Struintas en zoekkaarten mee.
Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
- kunnen de leerlingen kenmerken benoemen van een uiterwaard;
- kunnen de leerlingen het ontstaan van de uiterwaard verwoorden;
- is de groep voorbereid op een bezoek aan de uiterwaard.
- benoemen de leerlingen minimaal 2 insecten die voorkomen in de uiterwaarden.
lieveheersbeestjes, libellen, vlinders, bijen, vliegen en hommels.
Inhoud van de les:
Met behulp van een PowerPointpresentatie (45 min.) maakt de gastdocent de leerlingen
vertrouwd met de uiterwaard. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
uiterwaard door de jaren heen. Daarnaast wordt een aantal kenmerkende planten (wilgen,
riet) en insecten belicht. Bovendien worden de leerlingen voorbereid op hun bezoek aan de
uiterwaard en de les vormgeving die erop volgt. Zo zal de relatie tussen de uiterwaard en het
thema ‘de wonderlijke wereld van insecten’ worden behandeld.
De inhoud van de struintas en het gebruik van de zoekkaarten komt aan bod. In het laatste
kwartier van de les oefenen de leerlingen in groepjes met de kaarten.
Aan het einde van de les bespreekt de docent met de leerlingen bespreken:
 Wat zijn de kenmerken van een uiterwaard?
 Hoe ontstaat een uiterwaard?
 Welke insecten komen voor in een uiterwaard?
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Natuur en landschap
Les 2 Struinen in de uiterwaard door de vakdocent
natuur en landschap

Duur: 90 minuten
Waar: Uiterwaard bij Werk aan het Spoel, Goilberdingerdijk 40, Culemborg
Gegeven door: vakdocent natuur en landschap
Lesdoelen:
Aan het einde van de les hebben leerlingen:
- het landschap en de natuur in de uiterwaard beleefd
- o.a. wilgen en riet gezien
- gezocht naar lieveheersbeestjes, libellen, vlinders, bijen, vliegen en hommels en
kunnen ze vertellen of ze deze wel/of niet hebben gevonden en waar.
Nodig:
- Ehbo, Prikweg
- De groep is verdeeld in groepjes van vijf leerlingen, met bij elk groepje een
hulpouder.
- Leerlingen hebben geschikte kleding en laarzen aan, en eventueel een verrekijker
mee.
- De struintassen met diverse zoekkaarten en onderzoeksmateriaal, tijdens de
introductieles uitgedeeld aan de groep. Was dit niet mogelijk, dan zorgt de docent
voor de tassen.
- Mobiel om per groepje foto’s te maken van de uiterwaard, de planten en genoemde
insecten.

Inhoud van de les:
Met behulp van de struintassen gaan leerlingen de natuur en het landschap in de uiterwaard
beleven.
De docent start met uit te leggen wat de leerlingen vandaag gaan. Zij wijst hulpouders en
leerlingen (nogmaals) op de inhoud van de struintas. Als gezamenlijke ‘opwarmactiviteit’ laat
ze de leerlingen een boom zien met bijtafdrukken van een bever. Daarna gaan de leerlingen
met hun groepje en begeleider zelf rondstruinen. Aan het einde verzamelt de hele groep bij
de grote bank. Daarbij presenteert elk groepje zijn top 3 van mooiste vondsten.
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Beeldende vorming
Les 3 De wonderlijke wereld van
het insect door de vakdocent
beeldende vorming
Duur: 120 minuten
Waar: Op school
Wie: vakdocent beeldend
Lesdoelen:
- De leerlingen maken een kunstwerk van een insect.
- Ze hebben insecten getekend, en gelet op de lichaamsverhoudingen van het insect.
- Ze hebben het thema verwerkt tot een origineel eigen ontwerp.
- De leerlingen kennen het werk van kunstenaars als Escher en hebben naar aanleiding
van zijn werk een sjabloontekening gemaakt.
- Ze kennen de begrippen: compositie, overlapping, restvorm, motieven, licht en
donker.
Voorbereiding:
De kinderen hebben kleding aan die is afgestemd op de activiteit. Op hun tafel ligt een krant
zodat de inkt niet doordrukt.
Nodig:
- Kleurpotloden
- Potlood
- Gum
- Tekenpapier A 4
- Tekenpapier dik voor sjablonen
- Schaar
- Lijm
- Gekleurd papier
De vakdocent beeldend neemt mee:
- Rietpennen
- Inkt
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Inhoud van de les:
Inleiding
De vakdocent beeldend vertelt dat deze les uit twee delen bestaat:
- Het eerste deel bestaat uit een klassengesprek over het bezoek aan de uiterwaard.
- Het tweede deel bestaat uit het maken van een vrije tekening van een insect.
Leerlingen die dat willen, kunnen nog extra werk maken.
Deel 1
Activiteit 1. Klassengesprek over het bezoek aan de uiterwaard

De vakdocent:
Bespreekt met de leerlingen welke insecten zij gezien hebben tijdens het struinen. Gebruikt
daarbij een PowerPointpresentatie met foto’s van insecten. Gaat in op details over het
uiterlijk van het insect en het nut van insecten. Laat dia’s zien van Escher en andere
kunstenaars en vertelt het doel en de organisatie van de les.
Activiteit 2. Opdracht uitleggen en insect tekenen met potlood en rietpen

Vertelt dat de leerlingen een insect uit de uiterwaard tekenen met rietpen. Ze tekenen
tenminste 1 insect naar de realiteit. Eerst met potlood dan met inkt en rietpen.
Deel 2
Activiteit 3. Voor leerlingen die dat willen, zijn er ‘hoeken’ met keuzeopdrachten.

Voorbeeld keuzeopdracht:
- De gemaakte insecten van inkt worden uitgeknipt en overgetrokken op stevig papier.
Daarna knippen de leerlingen het ontwerp uit tot sjabloon.
- De leerlingen overtrekken het sjabloon op een tekenpapier met een duidelijk kader.
Ze maken een nieuwe compositie door het sjabloon meerdere malen over te trekken
en gebruik te maken van overlapping.
- Ze kleuren de restvorm en maken keuzes welke vormen meer of minder worden
uitgewerkt.
Activiteit 4: Afronding van de tekenles (15 min.)
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Beeldende vorming
Les 4 Voorbereiding les 5 door de klas
Duur: afhankelijk van beschikbare tijd
Waar: op school
Wie: leerkracht en leerlingen
Opdracht leerkracht
Naar aanleiding van de gemaakte tekenwerken bespreekt de leerkracht met de leerlingen op
welke wijze de klas op het project gaat reflecteren.
De leerkracht bepaalt hoeveel tijd beschikbaar is deze afsluitende les voor te bereiden.
Suggestie voor invulling:
De leerlingen maken in groepjes een presentatie bestaande uit:
- hun werk van de beeldende les: hoe zijn te werk gegaan? Wat vinden ze goed gelukt?
Wat was lastig? Wat hebben ze geleerd?
- het resultaat van een verdiepend onderzoekje naar keuze over:
 Landschap: de uiterwaard is typisch Nederlands. Zoek een ander typisch
Nederlands landschap. Hoe ziet dat eruit? Welke dieren en planten vind je er?
 Natuur: Zoek een insect dat jij bijzonder vindt. Hoe ziet het eruit? Waar komt
het voor? Wat eet het?
 Kunst: Zoek een kunstwerk van een insect. Wat kun je erover vertellen? Wat
vind je van het kunstwerk?
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Beeldende vorming
Les 5 Afsluitende les op
school door de vakdocent
beeldend
Duur: 45 minuten
Waar: Op school
Wie: Vakdocent beeldend
Lesdoelen:
- De leerlingen hebben hun eigen en elkaar werkstukken genuanceerd bekeken.
- Ze hebben hun eigen product en werkproces besproken.
- Ze tonen respect en waardering voor het werk en de zienswijze van anderen.
- Ze sluiten de les af met een eindspel.

Inhoud van de les:
Leerlingen presenteren het project aan de vakdocent en eventuele andere toeschouwers.
- De leerlingen introduceren het project ‘Struinen’.
- Presenteren de gedane activiteiten.
De vakdocent
De vakdocent reflecteert op de presentatie, stelt vragen en ondersteunt door middel van
lesmateriaal de presentatie.
Ouders en/of een andere klas
Bij deze les kunnen ouders of bijvoorbeeld groep 5 worden uitgenodigd.
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Contactgegevens
Voor organisatorische vragen:
Emmie Nuijen
RivierActief
rivieractief@gmail.com
Voor inhoudelijke vragen:
Marije Horjus, docent beeldende vorming
info@artivitra.nl/ 06 28 04 08 88
Voor technische vragen:
Coördinatie Brede School Culemborg
coordinatie@bsculemborg.nl / 06 18 06 20 47

Colofon
© Vakdocenten Brede School Culemborg / Lucienne Bartels Cultuuronderwijs
Het programma ‘Struinen in de uiterwaard’ voor groep 6 van het basisonderwijs maakt deel
uit van de leerlijn cultuuronderwijs Brede School Culemborg. De leerlijn is een
samenwerkingsverband van Bibliotheek Rivierenland, het Elisabeth Weeshuis Museum,
zelfstandige kunstdocenten, Kunsteducatie Culemborg en Natuur- en Milieu-educatie
Culemborg.

Eindredactie:
Lucienne Bartels Cultuuronderwijs
lucienne.bartels@gmail.com / 06 42 00 26 43
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