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HET PROJECT 

Omschrijving van de gastles en relevantie voor de doelgroep. 

 

Zoals het klokje thuis tikt… 

Al jong leren kinderen dat er klokken in allerlei vormen en maten zijn, analoog en digitaal: in de 

woonkamer, op een kerk, in de klas, op een tablet, een polshorloge of wekker... Aan de hand van 

beeld- en geluidsmateriaal krijgen de kinderen een inkijkje in de geschiedenis en de vormgeving van 

de klok. Ze staan stil bij de functie, het uiterlijk, verschillende soorten en het geluid. Een 

groepsgesprek helpt de kinderen om vormgeving te verbinden met tijd en de gebeurtenissen van de 

dag.  

 

Vervolgens gaan ze een wijzerplaatklok maken die ze kunnen gebruiken bij het leren klokkijken. De 

kinderen tekenen hun zelfontworpen klok met Oost-Indische Inkt en een penseel op een lichtzakje. 

De vakleerkracht besteedt aandacht aan de coördinatie van het met penseel tekenen. Met een 

prikpen worden (decoratieve) gaatjes geprikt. De wijzers kunnen draaien, zodat de kinderen de klok 

ook kunnen gebruiken. Bij een verjaardag of speciale gebeurtenis op school kunnen de lichtzakjes 

bijvoorbeeld worden ‘aangestoken’, zodat er een prachtig schimmenspel ontstaat. 

 

In het Plus-project maken de kinderen een driedimensionale koekoeksklok van een klein kartonnen 

doosje en diverse materialen zoals verf, schuimrubber, ijzerdraad en klei. De klok heeft een vogeltje, 

een slinger en draaiende wijzers.  

 

In groep 3 en 4 neemt de belangstelling voor de realiteit toe en ontwikkelen kinderen vaker 

tekenschema’s om objecten weer te geven (huizen krijgen altijd een puntdak bijv.). De gerichte 

tekenopdracht van het Basis-project daagt hen uit om vaste tekenschema’s te doorbreken. 

Beeldbeschouwing vooraf helpt hen daarbij. Het Plus-project stimuleert de ruimtelijke beeldende 

ontwikkeling. Het doet een beroep op de toegenomen controle over hun fijne motoriek en hun 

grotere handvaardigheid. De opdracht sluit aan op de vaardigheid om planmatiger te werken, 

waardoor zij meer inzicht krijgen in de stappen die nodig zijn om ruimtelijke beelden te maken.  

 

Veel plezier! 
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INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN van onze PROJECTEN  

Aanknopingspunten voor scholen die het project willen inpassen in het schoolprogramma  

of hun programma willen verrijken. 

 

Introductie  

Cultuuronderwijs ontwikkelt het cultureel zelfbewustzijn bij kinderen. Het gaat over vragen als: ‘Wie 

ben ik?’ en ‘Wie ben ik ten opzichte van anderen?’ Kinderen leren reflecteren (reageren) op zichzelf 

en anderen, op hun cultuur. Ze leren wat cultuur voor hen betekent en hoe ze er een eigen betekenis 

aan kunnen geven. Maar ze leren ook om met respect, verantwoordelijkheid en veerkracht met 

elkaar om te gaan. Met zorg voor en waardering van hun leefomgeving. Kinderen staan niet los van 

anderen of hun omgeving: ze zijn onderdeel van een geheel. 

 

In de projecten van de Cultuur Pakketten van BplusC is deze context van kinderen dan ook altijd het 

vertrekpunt. Van daaruit werken we aan een bijzondere ervaring of nieuwe ontdekking. Zo prikkelen 

we bij kinderen de levenslust en de wil om te leren – en hopen we ook op uw school bij te dragen 

aan de culturele levensloop van ieder kind! 

 

Kunstdisciplines, leerlijnen en onderwerpen 

Alle projecten van de Cultuur Pakketten vertrekken vanuit één of soms twee kunstdisciplines: 

beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, muziek, taal & media en/of toneel. Ook passen de 

projecten binnen één of meerdere leerlijnen. Deze leerlijnen hebben altijd cultuureducatie, 

leesbevordering of mediawijsheid als basis. Daarbij richten we ons op betekenisvol leren en geloven 

we in verbindingen met andere leergebieden. Voor de onderwerpen van de projecten lieten wij ons 

inspireren door steeds een ander leergebied. Het Leerplankader Kunstzinnige oriëntatie van Stichting 

Leerplan Ontwikkeling (SLO), Cultuur in de Spiegel, de 21e-eeuwse vaardigheden en het 

Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland vormen samen het fundament.  

 

Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland 

Het referentiekader cultuureducatie Holland Rijnland is een richtinggevend, inhoudelijk overzicht van 

de kennis, vaardigheden en attituden - tezamen competenties - waarvan basisscholen in Holland 

Rijnland het belangrijk vinden dat leerlingen die ontwikkelen door middel van cultuureducatie.  

 

Per competentie staat in voorbeelden beschreven hoe leerlingen zich kunnen ontwikkelen, aan de 

hand van vier ontwikkelingsfasen van 4 tot 12 jaar. Door activiteiten in te zetten die deze 

competenties stimuleren, ontstaat een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Het gaat hierbij om 

activiteiten die een school zelf verzorgt en om activiteiten van culturele instellingen. 
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INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN van dit PROJECT 

Zoals het klokje thuis tikt… past in de leerlijnen Taal en rekenen, Kunst en Tijd. Competenties waaraan 

de vakleerkracht werkt zijn: verbeeldingskracht, creatief proces doorlopen, produceren en fijne 

motoriek. 

 

Leerlijnen  

De leerlijn Taal en rekenen richt zich vooral op lees- en rekenplezier. Leerdoelen als  jezelf uit kunnen 

drukken met je lichaam en met taal, klankonderscheiding, gericht luisteren, je bewegen in de ruimte, 

ritmegevoel en specifieke activiteiten die het automatiseringsproces van lezen en rekenen 

ondersteunen vind je in deze leerlijn terug. We werken vanuit de gedachte van meervoudige 

intelligenties. 

  

In de leerlijn Kunst draait alles om muziek, dans, beeldende kunst en/of toneel. Het creatief proces, 

een creatief onderwerp, verbeeldingskracht, beleven, jezelf uiten en reflecteren zijn enkele 

ingrediënten van deze leerlijn. Kunst is altijd doel, nooit middel. Het laat kinderen kennismaken met 

kunstenaars, muzikanten, schrijvers, dansers of acteurs en brengt hen in aanraking met 

muziekinstrumenten, beeldende kunstwerken en theatervoorstellingen. Zelf beleven en zelf doen 

staat centraal. 

  

De leerlijn Tijd staat in het teken van heden, verleden en toekomst. Denk aan leerdoelen als: je 

oriënteren in de tijd, (historisch) tijdsbesef ontwikkelen, begrippen van tijdsaanduiding en – indeling 

doorgronden en kennismaken met historische bronnen en personen. De Canon van Nederland en de 

10 tijdvakken van De Rooy bieden inspiratie, vooral daar waar onderwerpen betrekking hebben op 

kunst, media of erfgoed dat nog altijd actueel is of zichtbaar in onze regio. 

 

Competenties  

Bekijk de competenties die in deze gastles centraal staan in het Referentiekader (bijlage). Zie hier 

welke plek ze binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden innemen. Lees meer over wat 

leerlingen van de groepen 3 en 4 typeert (te verwachten gedrag) als je het over deze competentie 

hebt – en bekijk hoe ze zich gedurende de basisschoolperiode verder ontwikkelen.  
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CONCRETE LESIDEEËN 

 

VOORAF 

Over de relatie tussen vorm en functie van producten: onderdeel van kerndoel 44 uit oriëntatie op 

jezelf en de wereld. 

 

Tekenopdracht 

Zoek thuis een (analoge) klok. Teken deze na en neem de tekening mee naar school. Op school 

bekijken we samen (klassikaal of in groepjes met kijkvragen) de getekende klokken.  

 

Bedenk als leerkracht wat je wilt dat de kinderen precies tekenen.  

Als je de vormgeving wilt bespreken, is het handig om de kinderen te vertellen dat ze goed moeten 

kijken naar het uiterlijk. Hoe ziet de klok eruit? Waar is het van gemaakt? Welke kleuren zie je? Is het 

een oude klok, denk je? Wie heeft de klok gekocht? Zie je nog speciale dingen aan deze klok? Wat? 

Als je de relatie tussen de vorm en de functie wilt bespreken, vertel dan dat de kinderen goed 

moeten kijken naar hoe de klok volgens hen werkt. Welke vormen zien ze? Is een klok altijd rond? 

Waarom is de ene wijzer langer dan de andere? Heeft de klok cijfers? Staan deze altijd op dezelfde 

plek? Waarom zitten er wijzers op? Heb je altijd wijzers nodig op een klok? (nee, digitale klokken 

hebben dat overbodig gemaakt) 

 

Oriënteren op de vormgeving van klokken 

In vervolg op de teken- en/of fotografeeropdracht kun je met de kinderen verder in gesprek. Gebruik 

bovenstaande vragen.  

Zoek op internet bij afbeeldingen naar: ‘klok kind’ of ‘oude klok’ of ‘klok design’. Bespreek met elkaar 

wat je ziet. 

 

Oriënteren op de relatie vorm en functie van klokken 

In vervolg op de teken- en/of fotografeeropdracht kun je met de kinderen verder in gesprek. Gebruik 

bovenstaande vragen.  

Bespreek met de kinderen waar je allemaal klokken ziet. (station, kerk, mobiel, horloge, thuis, school) 

Waarom staan ze daar? Kunnen de kinderen ook iets vertellen over verschillen in het geluid dat elke 

klok maakt? 
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NA AFLOOP 

Over leren meten en rekenen met eenheden en maten bij tijd: onderdeel van kerndoel 33 uit 

rekenen/wiskunde. 

 

Verbinden met rekenlessen 

Pak de rekenmethode erbij en ga op zoek naar lessen over klokkijken. In dit project worden de 

kinderen nieuwsgierig gemaakt naar klokken en denken na over hoe een klok eruit ziet. Daarom zijn 

ze naar verwachting gemotiveerder om met klokkijken aan de slag te gaan.  

 

Gemaakte klokken in gebruik nemen 

Misschien zijn de wijzers er in de les nog niet allemaal op gekomen, omdat de kinderen de tijd 

hebben benut voor het werken met inkt. Dan zorgt de vakleerkracht dat er voldoende wijzers en 

splitpennen klaar liggen om de klokken na haar vertrek af te maken.  

De wijzers kunnen draaien, zodat de kinderen de klok ook kunnen gebruiken. Als de leerkracht vooraf 

met de kinderen aandacht heeft besteed aan hoe klokken eruit zien, zijn de meeste klokken (vooral 

in groep 4) naar verwachting ook zo opgebouwd. Laat de kinderen in tweetallen oefenen: één kind 

bedenkt een tijd en de ander zet de wijzers goed. Geef vooraf een duidelijk opdracht wat betreft de 

moeilijkheidsgraad. Oefen bijvoorbeeld alleen hele uren of halve.  

 

 Bij een verjaardag of speciale gebeurtenis op school kunnen de lichtzakjes bijvoorbeeld ook worden 

‘aangestoken’, zodat er een prachtig schimmenspel ontstaat. 

 

Tijd en gebeurtenissen met elkaar verbinden 

Geef de kinderen de opdracht om hun klok op een bepaalde tijd te zetten en elkaar te vertellen wat 

ze op dat moment van de dag doen. Of vraag hen de klok op het uur te zetten dat… (bijv. de school 

begint of ze naar bed gaan).  

Gebruik hierbij een oefenklok van school (leermiddel) als de klokken op de lichtzakjes te ‘artistiek’ 

zijn geworden en daardoor minder bruikbaar voor deze activiteit. 

 

Het filmpje uit de gastles nogmaals bekijken 

https://youtu.be/WLBCHFmwDaY  

(zoekterm ‘The Clock Store (1931) Walt Disney Symphony Cartoon’) 

 

En over de mogelijkheden van materiaal en techniek met aandacht voor goed en veilig gebruik van 
materiaal en gereedschap: onderdeel van kerndoel 54 uit kunstzinnige oriëntatie (tussendoel groep 3 
en 4 is leren tekenen met Oost-Indische inkt). 
 

Oost-Indische inkt 

Geef in de loop van het jaar nog eens een opdracht die ze kunnen uitvoeren met Oost-Indische inkt. 

Hoe vaker de kinderen oefenen, hoe beter ze dit kunnen. In de gastles zie je hoe je dit als leerkracht 

in goede banen kunt leiden. Kijk vooral deze kunst af! 

https://youtu.be/WLBCHFmwDaY

