Kunstlessen Wortels & Vleugels
groep 8: energie en klimaat
Birgit Speulman

Opzet van een beeldend project in co-creatie
Inleiding
Dit project beschrijft 5 mogelijke kunstlessen over landschap, energie, vorm, compositie, symbolen en hoe
alles met alles samenhangt.
Leerlingen gaan het landschap bewust ervaren met al hun zintuigen. Ze denken samen na over het ontstaan
van het landschap, de vormen erin en hoe deze vormen voortkomen uit de ontstaansgeschiedenis, energie
en klimaat. De verdieping wordt gezocht in het maken van een compositie van vormen, associëren hierop
en van daaruit het ontwerpen van betekenisvolle symbolen voor energie. De eigen energie van de groep
wordt inzet voor het maken van landschapskunstwerken met deze symbolen: de energie terug in het
landschap gebracht.

Inhoud van het project
In de beeldende kunst zijn talloze voorbeelden te vinden van kunstenaars die op locatie werken, die werk
maken dat met biodiversiteit, landschap, energie en klimaat (de thematiek binnen Wortels en vleugels) te
maken heeft. Het is interessant om niet alleen informatie te verwerven over dit thema door bijvoorbeeld
films te bekijken gericht op bewustwording en het vergroten van kennis, en technische oplossingen te
bedenken, maar om juist ook op een kunstzinnige manier met dit ingewikkelde thema aan het werk te gaan.
Leerlingen ervaren complexiteit op een bij hun leeftijd passend niveau. De samenhang tussen biodiversiteit,
landschap, klimaat en energie wordt benaderd door te ervaren (met de zintuigen), te verzamelen, uit te
wisselen en (beeldend) vorm te geven. Samen denken, overleggen en -werken is hierbij belangrijk. Het is
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niet eenvoudig om een complex probleem te begrijpen, maar wel kun je er samen over in gesprek gaan en
ideeën uitwisselen. Dat kan met woorden, met je lichaam en met beelden. De beeldende opdrachten zijn
gericht op het ervaren van deze samenhang en complexiteit, niet op het verzinnen van oplossingen.
Elementen uit lessen voor jongere groepen komen terug en krijgen een ander accent, gericht op groep 8.
Het hele proces wordt gedocumenteerd door de leerlingen zelf. Documenteren draagt sterk bij aan de
reflectie. Hoe, dat bepalen leerlingen, leerkracht en vakdocent samen.
Na de lessen kunnen de resultaten van het proces en de verslagen van de leerlingen centraal worden
tentoongesteld of gepresenteerd op een website of in een boek van de hele groep.

Het project en het proces: lesdoelen en organisatie
Startgesprek
In een startgesprek tussen leerkracht en vakdocent wordt overlegd wat de leerlingen gaan doen en
waarom, hoe dat gaat gebeuren en in welke tijd. Er worden afspraken gemaakt over de rol van leerkracht en
vakdocent bij de uitvoering van het project. Waar ligt de kracht van de leerkracht, wat is de meerwaarde van
de vakdocent? Het is belangrijk om de verwachtingen van beiden uit te spreken. Wat verwacht de
leerkracht dat de leerlingen van deze lessenserie leren? Welke verantwoordelijkheid wil de leerkracht bij de
leerlingen leggen? Wat verwacht zij van de vakdocent en wat verwacht deze van de leerkracht?
Lesdoelen
Gedurende het project wordt na iedere les kort door leerkracht en vakdocent geëvalueerd en er worden
lesdoelen vastgesteld voor het vervolg, zodat kan worden ingegaan op wat de groep nodig heeft voor de
volgende stap binnen het (leer-) proces.
Iedere les kan een andere invulling krijgen dan in het voorbeeldproject hieronder is voorgesteld, aangepast
aan de groep, de leerkracht en de school. Er zullen lesdoelen worden vastgesteld op het gebied van
beeldende vorming, en andere lesdoelen die aansluiten bij de behoefte van de groep. Belangrijk is dat er
een scherpe keuze wordt gemaakt, waarbij de doelen elkaar aanvullen. Mogelijke doelen kunnen gesteld
worden binnen het bredere vak cultuur of gekoppeld aan een thema, het sociaal- emotionele functioneren
of leerdoelen in een ander schoolvak. Bij deze keuzes zullen kennis en vaardigheden van leerkracht en
vakdocent ook een rol spelen.
Organisatie
Tenslotte is de organisatie van de lessen van belang. Er kan gewerkt worden met de groep als geheel, de
groep kan worden verdeeld in kleine groepjes en/of de leerlingen werken gedeeltelijk individueel. Plaats en
ruimte kunnen worden aangepast. Met andere woorden: het proces is leidend.
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Kunst bij Wortels en Vleugels, groep 8: energie en klimaat
Hoe het zou kunnen gaan, de verschillende fases

Vooraf
Ter introductie maken de leerlingen een inspiratiemoment mee in de vorm van een excursie, een kunstwerk,
een verhaal, film, of… Dit kan in het startgesprek worden besproken.
De opdrachten heb ik direct gericht aan de leerlingen, want het is hun project, hun proces dat vakdocent en
leerkracht faciliteren. Iedere fase staat voor een fase uit het creatieve proces. De invulling kan naar behoefte
worden aangepast. De rolverdeling tussen leerkracht en vakdocent staat niet vast. Sommige onderdelen
kan de leerkracht het beste begeleiden, bij andere is de vakdocent noodzakelijk.

Fase 1: Verzamelen
Opdracht 1:
Ga een wandeling maken, neem een tas en je mobiel mee, zet je zintuigen op scherp. Maak foto’s of
filmpjes van plekken en dingen in het landschap die je opvallen (beter specificeren?). Als je een
filmpje maakt, vertel je erbij wat je ziet, hoort, ruikt en voelt, wat je denkt en wat er gebeurt. Als je
foto’s maakt schrijf je dit op. Vind je een voorwerp dat je opvalt en dat je mee kan nemen, neem dit
dan mee. Schrijf erbij waar je het vond, wat het is en waarom je het hebt meegenomen. Alternatief
zonder elektriciteit: neem een schetsblok en tekenspullen mee en teken een plek/een voorwerp.
Neem alles mee naar school.

De leerlingen krijgen de gelegenheid om hun verzamelingen te ordenen en te presenteren. Dat kan zoals in
een tentoonstelling, aan de wand, op grote vellen papier of laat de leerling zijn filmpje tonen of vertellen
over één ding uit de verzameling. Het kan ook in een Prezi of Powerpoint of op een website. In ieder geval
wordt het één grote groeps-verzameling.
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Fase 2: Denken/associëren/onderzoeken
Gesprek over landschap, energie en klimaat
Door gedachten uit te wisselen krijgt de leerling grip op het thema, door associëren maakt de leerling zich
het thema eigen. Beide activiteiten zijn vormen van onderzoeken. Als je dat samen doet, draagt dat enorm
bij aan de band in de groep. Wel moet er een veilige sfeer zijn.
Na het bekijken van de verzamelingen vindt een groepsgesprek plaats. Hiervoor kunnen de volgende
vragen worden gebruikt:
• Hoe ziet het landschap in je omgeving eruit? Kun je het 'schilderen' in woorden? Denk aan vormen,
kleuren, lijnen en natuurlijk ook wat in dat landschap is: wat groeit er, wat leeft er, wat gebeurt er?
• Waarom ziet het landschap eruit zoals het eruit ziet? Hoe is het gevormd? Denk aan: aardbevingen,
vulkanisme, water, het klimaat, planten en dieren… Vertoon dit filmfragment: https://youtu.be/
ysa5OBhXz-Q over hoe de herintroductie van wolven in Yellowstone Park (VS) de biodiversiteit van
het landschap rijker maakte en de loop van de rivier veranderde).
• Hoe werd en wordt het landschap hier in de buurt nu door mensen bewerkt en veranderd? Denk aan:
boeren, wegenbouw, bomenkap, nieuwe natuur… Welke veranderingen zie je?
• Als je een kuil graaft, verander je het landschap een klein beetje. Om die kuil te maken moet je flink
bewegen. Dat kost energie. Als je aan al die grote invloeden op het landschap denkt, kun je dan
bedenken hoeveel energie voor die hele grote bewegingen nodig was?
• Neem bijvoorbeeld een foto van een boom (uit de verzameling). Hoeveel energie heeft die boom
nodig gehad om te groeien? Waar komt die energie vandaan, denk je?
• Wat ís energie eigenlijk voor iets? Waar halen wij energie vandaan? Waar blijft energie als je het
gebruikt hebt, denk je? Wat heeft energie met het klimaat te maken, denk je? Waar krijg je zelf
energie van?

al dat hout
bij de haard
voor één vuur
warmte vergt
jaren groei
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Fase 3: Maken: vorm, lijn, contrast, ruimte en compositie
De leerlingen zoeken vormen in de verzameling en geven deze weer. Daarna maken ze van de vormen een
compositie.
Opdracht 2:
Kies een voorwerp of een foto uit de verzameling. Zoek in de foto welke vormen je ziet. Als je een
voorwerp kiest, heeft die vast al een vorm.
Schets de contouren (omtreklijnen) van de vorm(en) heel licht met grijs potlood op dun karton. Knip
uit. Maak een compositie van de vormen.
Bij voorkeur met de hele groep de vormen los op de muur tot een compositie rangschikken. (Het kan
eventueel ook in groepjes op een groot vel papier, of zelfs individueel, maar in de grote groep is het eﬀect
het sterkst.)
Vraag de leerlingen vormen te verplaatsen om de compositie te verbeteren, rekening houdend met de
ruimte tussen de vormen. De leerlingen zien dan dat alles verband houdt met elkaar, de vormen en ook de
ruimte ertussen, die zelf ook weer een vorm heeft. Net zoals bij alle factoren die invloed hebben op het
landschap, heeft elke ingreep in de compositie invloed op de andere vormen.

Van vorm tot symbool, betekenis geven
De leerlingen associëren bij het geheel van vormen, kiezen een krachtige vorm en veranderen deze in een
symbool voor energie.
Opdracht 3:
Bekijk de vormen die jullie gemaakt hebben goed. Lijkt een vorm op iets anders? Welke associaties
komen bij je op? Kun je er woorden bij bedenken?
Zie je vormen die er lui of slap uitzien? Rustige en drukke vormen? Vormen die er krachtig en
energiek uitzien? Zie je een bepaalde vorm die volgens jou energie uitstraalt? Kun je die vorm nog
sterker maken, verbeteren? Kan die vorm symbool staan voor energie?
Wat is een symbool?
De leerlingen bekijken eerst een aantal universele symbolen (van prehistorie tot heden).

Een van de vele
kruisvormen,
Ankh teken
Egypte; leven

Dubbelspiraal,
symbool van de
Andinkra (Afrika);
energie, kracht

Lemniscaat,
verschillende
culturen;
eeuwigheid

Dubbelspiralen,
verschillende
culturen;
groei en tijd

Ellipsen in
een stervorm;
atoomenergie

Bliksemschicht
in een cirkel;
elektrische
energie

Pijlen in een
groene cirkel;
recyclebaar
product

Vragen:
• Ken je deze symbolen?
• Valt je iets op? (eenvoudig, symmetrisch, rond, herhaling …. ?)
• Waar doen ze jou aan denken? (associëren)
• Kun je aan de vormen zien dat ze deze betekenis hebben, of moet je dat leren, zoals bij letters en
verkeersborden?
Maak met het tekenprogramma op je computer of tablet een symbool voor energie met de vorm (uit
de verzameling vormen die jullie zelf hebben gemaakt) die jij hebt gekozen. Zorg ervoor dat je wèl kan
zien wat de betekenis is: maak hem zo energiek mogelijk!
Uitbreiding:
Wat kun je doen met jouw symbool? Bijvoorbeeld: print het symbool op een t-shirt. Alternatief zonder
elektriciteit: maak een sjabloon van de vorm en tamponneer of zeefdruk dit op een t-shirt.
Of gebruik het symbool als icon of logo op je social media profiel of website.
Heb je zelf een beter idee? Doen!
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Van symbool tot landschapskunst, betekenis geven in en met de natuur
Deze opdracht vindt buiten plaats, in de natuur. Heel leuk om tijdens een werkweek of schoolkamp te doen,
maar in de omgeving is vast ook wel een geschikte plek waar 'gespeeld' kan worden in de natuur.
De leerlingen bekijken voorafgaand aan de opdracht verschillende vormen van landschapskunst (land-art).

Opdracht 4:
Ga naar buiten, zoek een plek in de natuur. Kijk eerst eens rond. Wat is hier allemaal?
Je werkt in groepjes van ± vier leerlingen. Je krijgt per groepje een emmer mee met een lang touw,
een stok en wat papier en potloden.
Je krijgt eerst instructie hoe je met deze spullen kunt werken. Je kunt ermee meten, cirkels en
spiralen maken, rechte en gebogen vormen uitzetten (rekenen/wiskunde!), tekenen, materiaal
verzamelen en verplaatsen.
Met behulp van de spullen gaan jullie met je groepje nu één van jullie symbolen in het landschap een
plaats geven. Met de energie van je eigen lichaam. Je mag je symbool enorm groot maken, of je mag
bijvoorbeeld ook een patroon maken met jullie symbool. Je mag dingen uit de natuur gebruiken
(stenen, zand, takken, gras, afgevallen bladeren, dennenappels, water (sneeuw?)…, maar niets
vernielen, afbreken of verstoren. Overleg met elkaar wat je gaat doen. Leg tijdens het werken af en
toe met een mobiel vast hoe het gaat. Of gebruik het papier en potlood uit de emmer.
Als de tijd om is, presenteert elk groepje zijn kunstwerk aan de andere leerlingen. Misschien moet het
publiek ook iets doen, om het werk te kunnen beleven?
Leg alles vast met een mobiel.
Na afloop ruimen de leerlingen alles weer op alsof er niets gebeurd is.
Waar bleef nu de energie?
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Fase 4: Presenteren
Na de lessen kunnen de resultaten van het proces: de verzameling, de schetsen en vormen, de symbolen
samen met de verslagen van de leerlingen, foto’s, filmpjes, centraal worden tentoongesteld. En misschien
een landschapskunstwerk op schaal? Leerlingen kunnen de bezoekers door de tentoonstelling leiden.
Als alternatief kunnen leerlingen een website maken waarop ze hun project presenteren. Of een Powerpoint
of Prezi.
Een boek van de hele groep is een andere mogelijkheid. Fijn voor groep 8 om te bewaren, om in de
schoolbibliotheek te zetten en te koop aan te bieden aan familieleden.

Maar alles kan altijd anders. Bedenk dat dit een voorbeeld is van hoe het zou kunnen gaan Cocreatie is interactief, dus zal elk project op elke school een ander gezicht krijgen!
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