Het vak expressie omvat meer dan knutselen
Deze laatste schoolweek wil ik graag iets over mijn vak expressie/beeldende vorming vertellen.
Daarnaast wil ik een compilatie van enkele foto’s laten zien van wat de kinderen van het Startnest
afgelopen half jaar gemaakt hebben tijdens de expressielessen. U heeft zelf vast al enkele
kunstwerken van uw kind kunnen bewonderen die mee naar huis zijn genomen afgelopen de
maanden.
Bijvoorbeeld in het kader van het thema 'plasticsoep' hebben de
leerlingen van groep 3-4-5 zeemonsters gemaakt van
afvalmateriaal en daarna een presentatie gegeven waarin zij hun
werkzaamheden, materiaal en achtergrond van hun werkstuk
toelichten aan de klas. Best spannend om je eigen ideeën en
denkbeelden te vertellen aan de groep. Toch heeft elk kind dat
gedaan. Achteraf waren zij trots dat
zij hun eigen verhaal voor de klas
durfden te vertellen en verbaasd dat zij toch best veel wisten te
vertellen. Toch kreeg ik ook de reactie dit heeft toch niks met expressie
te maken juf? Ik heb de leerlingen uitgelegd dat het vak expressie meer
omvat dan ‘knutselen’. Reflectie is een belangrijk onderdeel van mijn
lessen en projecten en ik laat deze bij de afronding van een les of
project mondeling of schriftelijk terugkomen. Een presentatie is daar
vaak een belangrijk onderdeel van. Zo leren kinderen bij mij in de les;
verder door te denken en te verwoorden waarom zij een werkstuk
maken, hoe zij dat doen en waarom zij bijvoorbeeld bepaalde keuzes
maken. Voor mij als ‘juf’ interessant om een kijkje in hun denkwereld te krijgen en voor de leerlingen
interessant om te zien hoe klasgenoten tot een werkstuk komen en wat voor keuzes hiervoor
gemaakt zijn en waarom.
Zo krijgt bij groep 3-4-5 in dit geval een ‘Zeemonster’ meer betekenis en wordt het meer dan een
‘knutsel’ in mijn ogen. De kinderen stelden elkaar ook vragen naar aanleiding van hun presentaties.
Er werd zelfs gevraagd; hoe oud is jouw monster? Waar gaat jouw monster naar school? Hun fantasie
werd ook door de presentaties geprikkeld.
Deze groep heeft ook bij het thema feest gewerkt aan hoe teken je
smaak van taart en gebak met oliekrijt en daarna hebben zij van klei
een zelf bedacht gebakje of taartje gemaakt waarbij reliëf, patronen
en versiering belangrijk waren. Ook werd het in prachtige kleuren
beschilderd. Een elfje gedicht is er ook gemaakt over de taart.
Bij het thema zomer hebben we insecten heel groot getekend met
Oost-Indische inkt en kleurpotlood.

Groep 1 en 2 hebben afgelopen zes maanden gewerkt aan gezichten en gezichtsuitdrukkingen met
kosteloos materiaal.
Bij het thema tijd hebben we twee
jaargetijden behandeld waarin
winterbomen en lente landschappen
van gescheurd papier en propjes
gemaakt werden. Daarna hebben we
bij thema verkeer; verkeersborden
behandeld en een zelf bedachte en
getekend verkeersbord geknipt en gemaakt.
Bij thema zomer hebben we insecten getekend en van
kosteloos materiaal gemaakt. Met de kinderen heb ik
ook nagedacht over vakantie en wat dat is, wat je dan
allemaal doet. Uiteindelijk hebben we kabouter Joppe
en of vriendin Thessa van hout gemaakt. Joppe en
Thessa wilden logeren in een koffer waar een
logeerbed of hangmat zat. Want zij wilden weten wat
vakantie is en wat je dan allemaal doet… Super
geconcentreerd en enthousiast werden er
vakantie/logeer koffers gemaakt. Natuurlijk hebben
aan het einde van de lessen elkaars kunstwerken
bewonderd en verteld waar de vakantie/logeerpartij naar toe ging.
Met groep 5 en 6-7-8 hebben we Selfieboeken gemaakt met thema’s als ‘Dit ben ik/ Wie ben ik’. Wat
is vriendschap en wie is een vriend
en waarom. Wat is familie, wie is
familie? Hoe is het om oudste,
jongste, middelste of enig kind te
zijn in je familie. De kinderen
werden uitgedaagd dit vooral in
beeld om te zetten. Zij gebruikte
gemengde media, collage, tekenen
en schilderen om dit uit te drukken.
Ook werd er geëxperimenteerd met
verf en sjablonen, huis tuin en
keuken materiaal om prachtige
achtergronden te maken. Aan het
einde van de les werd er een
presentatie gegeven over een bladzijde uit hun eigen boek door elk kind.
Groep 6-7-8 hebben bij het thema feest, maskers gemaakt naar aanleiding van de CoBrA kunst. We
hebben gekeken wat CoBrA kunst is welke kenmerken die heeft, hun inspiratiebronnen zoals Picasso
en primitieve kunst. Daarnaast gekeken naar de Nederlandse kunstenaars Karel Appel en Corneille
die bij de CoBrA groep horen. Eerst werden er met oliekrijt op groot papier maskers naar eigen
ontwerp getekend. Daarna gingen we ruimtelijker werken. De opdracht was een masker te maken

groter dan je hoofd, een gezichtsuitdrukking te maken met reliëf en te beschilderen volgens de
CoBrA kenmerken. De kinderen hebben met snijmessen hun maskers uit karton gesneden en met
allerlei kosteloos materiaal gewerkt om de reliëf te maken. Na de les werd er gekeken wat iedereen
gemaakt had en verteld waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn bij het maakproces. Wat de volgende
keer anders zou kunnen en waar je juist heel trots op bent of wat een goede tips is voor de groep.
Er werd ook een tentoonstelling
georganiseerd in school van deze maskers.
De kinderen hebben nagedacht over wat er
allemaal gedaan moet worden om een
tentoonstelling te organiseren, promotie te
maken en goed op te hangen. Er werd
samengewerkt om posters te maken. Ieder
kind maakte een persoonlijke uitnodiging
voor wie zij wilden uitnodigen. Er werd een
afgevaardigde uitgekozen die de groep
mocht vertegenwoordigen tijdens de
opening van de tentoonstelling. Er werd
samengewerkt om een goed openingswoord
te kunnen houden per groep. De
tentoonstelling is tenslotte ingericht door de kinderen en er werden zoals je ook in een museum ziet
naamkaartjes gemaakt en opgehangen bij de maskers.
Super trots gidsten de kinderen hun ouders en belangstellenden langs de kunstwerken op de
tentoonstelling.
Naast het creatief leren denken en werken dat belangrijk is bij de vorming van de 21ste -eeuwse
vaardigheden, wil ik kinderen tijdens mijn lessen leren om buiten hun kaders te kijken, hun
gedachten over bepaalde thema’s en onderwerpen te verwoorden en te verbeelden. Elkaar en
elkaars werkt te respecteren en te laten ervaren dat anders zijn en denken heel waardevol kan zijn.
De werkwijze van onderzoeken, creëren, reflecteren, presenteren, individueel en samenwerken
hanteer ik bij alle stamgroepen.
Aan de foto’s kunt u zien dat het enthousiasme en creativiteit ervan afspat.
Wat een leuk vak heb ik toch! Hartelijke groet, Bianca Kooij

Compilatie van foto’s van enkele kunstwerken gemaakt tijdens de expressielessen.
Groep 1-2

Groep 3-4-5

Groep 6-7-8

