
‘IK SPOOR’ 

Kunstlessen voor groep 1: Sporen in de natuur 

Bij ‘IK SPOOR’ gaan kinderen op zoek naar  

sporen die ze zelf kunnen maken, hun ‘eigen spoor’ 

én sporen die zichtbaar zijn in de natuur. 

Daarnaast betekent ‘IK SPOOR’, dat je ertoe doet als kind, 
je sporen mogen gezien worden! 

Wanda Ario Soeriowardojo, proefjes ‘spoor in spoor’, op Ameland, 2016 

In opdracht van : Wortels & Vleugels, duurzaamheidseducatie 

voor het basisonderwijs Stellingwerf 

Lesprogramma : Het lesprogramma bestaat uit vier lessen en zou 

eventueel afgesloten kunnen worden met een  
eindpresentatie. Het is opgezet met de discipline 

‘beeldend’. De lessen kunnen ook afzonderlijk  
afgenomen worden. 

Wanda Ario Soeriowardojo, 
Beeldend kunstenaar en gastdocent 

Nij Beets, 22 oktober 2020 



Doel van de lessenreeks ‘IK SPOOR’ 

- Het gaat om een co-creatie, waarbij gastdocent én leerkracht 
gezamenlijk de voorbereiding en de invulling van de lessen verzorgen.

- Tijdens deze kunstzinnige zoektocht gaan kinderen spelenderwijs op 
ontdekkingstocht naar hun eigen sporen. Hierbij staat het procesmatig 
werken staat voorop; Het gaat niet zozeer om het maken van een 
kunstwerk, maar om het kunstzinnig laten experimenteren met diverse 
materialen en technieken en de kinderen bewust laten worden van de 
waardevolle sporen die ze zelf kunnen maken.

- Bij elke les vindt er een reflectie moment plaats. Er wordt ruimte 
geboden om stil te staan bij waar de kinderen zich over verwonderen 
en de kunstzinnige sporen die ze achterlaten, te aanschouwen.

Ursus Wehrli, uit het boek ‘The art of clean up’, ‘Life made neat and tiny’, 2012 

Voorbereiding 

Wat doet de leerkracht 
Heeft nagedacht over o.a. het thema en de koppeling met de lessen, de inhoud 
van het programma, zijn/haar rol tijdens de lessen en wat de leerdoelen zijn en 
helpt en doet zelf mee tijdens de lessen. Om het proces in beeld te krijgen, kiest 
de leerkracht een aantal leerlingen (max. 3), die elke les gevolgd worden d.m.v. 
foto´s en/of teksten. Wat ontdekken zij? Hoe ontdekken zij? Welke gedachten 
hebben de kinderen? Naast dat er inzicht wordt verkregen in het proces en de 
werkwijze van de kinderen, kunnen deze observaties worden gebruikt om samen 
de lessen aan te passen of om extra opdrachten te bedenken. 

Wat doet de gastdocent/kunstenaar 
Stemt een rolverdeling binnen de lessen af met de leerkracht en probeert 
tegemoet te komen aan de leerdoelen van de leerkracht. Geeft duidelijkheid 
over de invulling en structuur van de lessen. Stemt het materiaalgebruik en de 
locatie af. Maakt afspraken over de afsluiting van de lessen. Geeft eventueel een 
experimentele opdracht om de leerkracht alvast te laten ervaren hoe gewerkt zal 
gaan worden.  



LES 1  JE EIGEN SPOOR MAKEN 

Heather Hansen, Emtied Gestures Project, 2012, houtskool op papier 

1 uur Wat doet de 

docent: 

Wat doet de 

leerkracht: 

Wat is er nodig: 

Introductie 

kunstlessen 

Legt uit wat er 

de komende 
les(sen) gaat 

gebeuren 

Inspiratie opdoen Werk van 

Heather Hansen 

Digibord 

Een route maken Uitleg: Een pad 

maken (buiten 
of binnen) door 
grote stukken 

papier aan 
elkaar te 

plakken. 

Doet mee en 

helpt. 

Grote vellen papier 

en 
bevestigingsmateriaal 
bijv. tape of 

plakband. 

Je eigen spoor 

maken. 

Uitleg: Ieder 

kind pakt een 
stift o.i.d. en 
tekent in 

beweging zijn of 
haar eigen spoor 

op het pad, 
zodat een spoor 
van sporen 

ontstaat.  

Doet mee en 

helpt en maakt 
foto’s/teksten. 

Tekenmateriaal bijv. 

stiften, 
kleurpotloden, 
wasco, pastelkrijt of 

houtskool 

Afsluiting We bekijken de sporen en proberen de verschillen te 

benoemen bijv. zachte, dikke, bobbelige, hoekige, 
golvende, vloeiende of onderbroken lijnen. 



LES 2  SPOREN VAN EEN DIER 

Wanda Ario Soeriowardojo, Stills uit de video ‘Reconnect’, 2018 

Rondkruipen als een dier. Hoe kun je zien dat er een dier 
in de natuur heeft gelopen? Wat laat hij of zij achter?  

1 uur Wat doet de 
docent: 

Wat doet de 
leerkracht: 

Wat is er nodig: 

Inspiratie opdoen Wanda kruipt rond 
door het bos als 
een dier. 

Digibord 

Visualisatie en 
improvisatietheater 

Uitleg: Stel je bent 
een dier en kruipt, 

sluipt, hupt, 
springt in de 

natuur. 

Doet mee en 
helpt en maakt 

foto’s/teksten. 

Keutels maken. Uitleg: Eigen 

sporen maken door 
keutels te maken. 

Doet mee en 

helpt mee en 
maakt 
foto’s/teksten. 

Kranten/tafelzeil, 

klei, zanddeeg of 
brooddeeg of met 
van te voren 

gezocht 
(natuurlijk) 

materiaal als hooi, 
modder, blaadjes, 
fijne takjes etc. 

en/of kralen, 
papiersnippers, 

stofjes etc. 

Tussentijds/afsluiting De keutels bij elkaar leggen, evt. op het eerder gemaakte 

pad met sporen. Aandacht voor elkaars creaties en 
nabespreken. 



LES 3  JE EIGEN GEWEI MAKEN 
 
 

 
Michael Joo ‘Untitled’, 1999, Antler and stainless steel 

 
 

1 uur Wat doet de 
docent: 

Wat 
doet/doen de 

leerkracht/lln: 

Wat is er nodig: 

Inspiratie opdoen Werk van van 
Michael Joo 

bekijken 

 Digibord 

Je eigen gewei 

maken. 
 
 
 

 

  Uitleg: Takken 

in een hompje 
klei steken en 

verven om je 
eigen gewei te 
maken.  

Doet mee en 

helpt mee en 
maakt 

foto’s/teksten. 
 

- Meegebrachte, droge 

takken, verf in 
verschillende 

kleuren, kwasten, 
potjes met water 
voor het uitspoelen 

van kwasten, klei en 
papieren doekjes. 

Evt. aangevuld met 
materialen om te 

versieren (lintjes, 
crêpe papier, stof, 
chenilles etc.). 

Bevestigingsmateriaal  
(lijm, plakband, tape, 

nietmachine, touw).  

Afsluiting  Samen kijken naar de gemaakte fantasie geweien en 

nabespreken. 

 

 

 



LES 4  EEN DIER MET EEN VACHT MAKEN 

Kate MccGuire, ‘Heave’, 2008, gemaakt van een verzameling veren 

1 uur Wat doet de 
docent: 

Wat doet 
de 
leerkracht: 

Wat is er nodig: 

Inspiratie 
opdoen 

Afbeeldingen van 
sculpturen van 
Katie MccGwire 
bekijken. 

Een dier met een 
vacht maken 

Uitleg: Een vorm 
(klei, piepschuim, 

dennenappel 
o.i.d.) en daar
een vacht van

niet- natuurlijk of
natuurlijk

materiaal in
drukken/prikken/

vastzetten.

Doet mee en 
helpt en 

maakt foto’s/ 
teksten. 

Klei, zanddeeg  
brooddeeg, piepschuim, 

dennenappels. Evt. niet 
natuurlijke materialen 
(doppen, knopen, plastic, 

watten, karton, 
ijzerdraad, chenilles, 

wiebelogen). Natuurlijke, 
droge materialen 

(blaadjes, veren, takken, 
zaden, dennennaalden, 
schelpen, stenen), liefst 

meer v. eenzelfde soort. 
Bevestigingsmateriaal  

(lijm, plakband, tape, 
nietmachine, touw).  

Afsluiting De objecten bij elkaar leggen en samen bekijken en 
nabespreken.  



LES 5  EINDPRESENTATIE ‘IK SPOOR’ 

Foto Wanda Ario Soeriowardojo 

1 uur Wat doet de 

docent: 

Wat doet de 

leerkracht: 

Wat is er nodig: 

Tentoonstellen Alle objecten bij 

elkaar leggen en  
tentoonstellen evt. 
op het eerder 

gemaakte pad met 
sporen (les 1). 

Meehelpen en 

gemaakte foto’s en 
teksten afdrukken 
en tentoonstellen 

(power point, 
boekje, ophangen, 

neerleggen…) 

Grote ruimte 

(gymzaal?) waar 
het pad uitgelegd 
kan worden. 

Goede verlichting. 
Evt. digibord 

Rondleiding Eventueel ouders uitnodigen (voor zover dit is toegestaan 

vanwege corona), kinderen over hun werk laten vertellen. 

Reflectie Alle gemaakte sporen samen afzonderlijk bekijken,  

terugblikken naar hoe de lessen ervaren zijn, vragen stellen: 
Hoe vonden jullie het? Wat was moeilijk? Wat was leuk? Hoe 
komt dat? Wat had je liever anders gedaan? Wat hadden we 

kunnen doen om het nog leuker te maken?. 

Foto´s Wanda Ario Soeriowardojo 




