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SPEUREN NAAR KLEUREN 
Informatie en lessuggesties ter voorbereiding van een bezoek aan KRANENBURGH 

 

Kijken naar kunst is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kijken naar kunst is 

geen onderwijs in mooi of lelijk. Door kunst te maken geven mensen vorm en betekenis 

aan hun leven. Kunst brengt het leven in beeld, gaat over verbeelding van het leven, van 

het bewustzijn. Het gaat over wie we zijn. 

 

Via dit lespakket en een bezoek aan KRANENBURGH: 

 Maken leerlingen kennis met diverse vormen van kunst en media. 

 Maken leerlingen kennis met de zienswijzen van anderen 

 

Door gericht naar kunst te kijken: 

 leren leerlingen waarnemen, verbeelden en conceptualiseren;  

 leren leerlingen over zichzelf door te reflecteren; 

 ontwikkelen leerlingen een zelfbeeld / zelfbewustzijn;  

 ontwikkelen leerlingen sociale vaardigheden (luisteren, begrip hebben voor elkaars 

standpunten, samenwerken); 

 leren leerlingen na te denken. 

 

Activiteiten: 

Waarnemen, oordeel uitstellen, associëren, open houding, nieuwsgierigheid 

 

Lesopbouw en verantwoording 

 Elke lessen sluit aan bij de ontwikkeling en de leefwereld van het kind  

 Elke les heeft een specifiek onderwerp (een aspect van cultuur) 

 Elke les zet een ander medium in (lichaam, 3 dimensionaal, taal, 2 dimensionaal) 

 Elke les oefent één of meer vaardigheden via een KIJK–DENK-DOE opdracht  

 

Kijken (waarnemen): ontdekken, herkennen, herinneren, opmerken, observeren 

KIJK: de leerling wordt aan de hand van vragen, demonstraties en zelf ontdekken meegeno-

men in de wereld van het thema kleur. 

 

Denken (conceptualiseren): ordenen, categoriseren, filosoferen, omzetten in taal, praten 

DENK: bedoeld als uitbreiding/verrijking van het thema. Begrippen die met thema te maken 

hebben zijn uitgangspunt voor de vragen en opdrachten. 

 

Doen (verbeelden): bedenken, maken, fantaseren, uiten, ontwerpen, voorstellen 

DOE: beeldende opdracht als praktische verwerking van de kijkopdracht 
 

 

 



 

LEERDOELEN PROGRAMMA 

De leerlingen: 

 weten hoe de belangrijkste kleuren heten; 

 weten dat twee kleuren bij elkaar een mengkleur oplevert; 

 kunnen het onderscheid maken tussen warme en koele kleuren; 

 leren verwoorden wat ze zien of voelen; 

 vergroten en bevorderen hun kleurgevoeligheid. 

 

Aansluiting op kerndoelen 

Het programma levert een bijdrage aan de volgende kerndoelen: 

 

Nederlands: 

1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informa-

tie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van in-

formatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussi-

ëren. 

3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief 

of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

12  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen 

van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leer-

lingen mogelijk maakt over taal te denken en te spreken.  

 

Kunstzinnige oriëntatie: 

54  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoe-

lens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

55  De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

56  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INLEIDENDE LES 
Inleidende lessen voorafgaand aan het museumbezoek (op school door leerkracht) 

 

‘Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is’  

K. Schippers 

 

Voor een geslaagd bezoek aan KRANENBURGH is het van belang dat de kinderen van tevo-

ren weten wat hen te wachten staat. Om je hierbij te ondersteunen is onderstaande voorberei-

dende les samengesteld.  
 

Voorbereiding – voor de les 

Vraag kinderen welke kleuren ze kunnen opnoemen en aanwijzen. 

Vraag de kinderen om kleurige kleren aan te trekken: veel kleuren of kleding in de lievelings-

kleur. De leerkracht natuurlijk ook! Inventariseer vervolgens in de klas of kinderen een lieve-

lingskleur hebben, welke dat is en waarom. 

 

Bergen ligt vlak bij zee. Op het strand zie je ook veel kleuren. Lees het gedicht “Zon, zee en 

zand” voor en vraag de kinderen hun vinger op te steken als ze een kleur horen. 
 

Zon, zee en zand 

 

De zon is warm en geel 

En als ie onder gaat 

zo aan het einde van de dag,  

soms rood en soms oranje. 

Warme kleuren 

heel erg veel 

 

Heel erg veel 

blauw, is de zee 

Met groen er door 

En bergen bruin zand er voor 

 

 

 

Daar zit ik in 

mijn paarse badpak 

met mijn roze schepje 

te spelen aan de rand 

van zee, van strand, 

in de zon 

die warm is en geel, 

soms rood en soms oranje. 

Warme kleuren, 

heel erg veel 

 

- C. de Langhe -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPDRACHT 1: FILOSOFISCH GESPREK OVER KLEUREN 
 

Openingsvraag Kijk eens goed om je heen; wat heeft geen kleur? 

startvraag 1 gedachte experiment: kunnen kleuren vrienden van elkaar zijn? Kun-

nen kleuren ruzie hebben? Hoe zoet dat er uit? 

2 twee posities-vraag: is een donkere kleur minder blij dan een lichte 

kleur? 

3 eigen ervaring: kun je zelf nieuwe kleuren uitvinden? 
 

Verdieping Op welk van de antwoorden wil je dieper ingaan, verder dan de persoon-

lijke mening door bv.: 

- een ander perspectief te kiezen (bv.: vindt een poes het erg als hij een 

bruine kleur heeft? 

- te zoeken naar wat tegengesteld is (bv.: alle kleuren zijn al uit gevon-

den/ je kunt nog nieuwe kleuren bedenken) 

-verbanden leggen tussen uitspraken van de kinderen 
 

Afronding Soms gaat het vanzelf, soms werk je als gespreksleider daar naar toe 

door: 

- te kijken wat we besproken hebben 

- te kijken of de startvraag/stelling beantwoord is 

 

(De afronding komt altijd uit de groep; de kinderen  komen met eigen 

conclusies) 

 

 

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

OPDRACHT 2: TOVEREN MET KLEUREN 
 

KIJKEN DOEN DENKEN 

Hang voor de klas iets op in de 

primaire kleuren rood-geel- 

blauw (papier of doekjes). 

Stap 1: vertel dat dit de hoofd-

kleuren zijn, de kleuren waar-

mee je alle andere kleuren kunt 

maken. 

Stap 2: laat ze op zoek gaan 

naar voorwerpen, dingen in de 

klas die rood, geel of blauw zijn. 

Stap 3: mengen van kleuren: 

zorg voor 6 flinke mayonaise-

potten (leeg!). Vul 3 potten met 

de primaire kleuren (ecoline en 

water) en zet ze in een driehoek 

(zie afbeelding). Daartussen de 

lege potten. 

Stap 4: vul de lege pot tussen 

rood en geel met een derde van 

deze twee kleuren en zie: de 

kleur oranje is getoverd. 

Stap 5: Doe dit ook met 

geel/blauw en rood/blauw 

Alternatief: 

Nodig: lichttafel of ramen + 

doorschijnend plastic vellen in 

de primaire kleuren. 

- Demonstreer dat geel en 

blauw groen opleveren door de 

plastic vellen op de lichttafel of 

het raam over elkaar heen te 

schuiven. 

- Laat de leerlingen daar zelf 

mee experimenteren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht (individueel): kleu-

ren mengen met verf. 

Elke leerling krijgt een schil-

ders-doekje/ -paneeltje of stukje 

wit karton van 20x30 cm. 

De leerkracht heeft vooraf per 

leerling een paletje (stukje kar-

ton (± 15x10 cm.) met toefjes 

rode, gele en witte verf klaarge-

maakt. 

Stap 1:  geef de leerlingen de 

opdracht met de twee kleuren + 

wit zoveel mogelijk verschil-

lende tover-kleuren te maken. 

Stap 2:  later krijgen ze er de 

kleur blauw bij. Met een dunne 

kwast maken ze daarmee een 

tekening over de rood/oranje 

ondergrond. 

Tips: 

- geef ze niet meteen alle pri-

maire kleuren (kans op vieze 

mengkleuren is dan erg groot). 

- niet elk stukje hoeft beschil-

derd te worden. 

- leer ze hun kwast schoon te 

maken voor ze aan een nieuwe 

kleur beginnen (blijven de kleu-

ren mooi helder). 

 

 

 

 

 

Nodig: 

- schildersdoek/ karton 

(20x30cm) 

- plakkaat/acrylverf 

- Dunne, dikke kwasten 

- paletjes 

- bakjes water en doekjes 

- kranten 

Om kinderen kleurgevoeliger te 

maken, gaan ze op zoek gaan 

naar kleurnuances in de pri-

maire en secundaire kleuren en 

ordenen deze in categorieën, 

van licht naar donker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1:  geef de kinderen tijd-

schriften en de opdracht naar 

een bepaalde kleur op zoek te 

gaan. (elk kind krijgt een kaartje 

in de zoekkleur) 

Stap 2: Deze kleuren scheuren 

of knippen ze uit en verzamelen 

ze per kleur in een aparte 

schoenendoos. 

Stap 3: Vertel dat 

rood/oranje/geel de warme 

kleuren zijn (de kleuren van 

vuur) en dat we groen/blauw/ 

paars de koele kleuren noemen. 

Stap 4: in groepjes van 2 ma-

ken ze van de verzamelde stuk-

jes tijdschriftkleuren, in de 

warme of koele kleuren drie 

rijen, van licht naar donker (bv. 

van donkerrood naar licht roze). 

Onderling wordt er overlegd 

over de volgorde. 

Stap 5: plak deze rijen 

(rood/geel/oranje, of 

groen/blauw/paars  op een A4 

vel 



 

UITLEG VOORAFGAAND AAN HET BEZOEK AAN KRANENBURGH 

Vertel de kinderen voordat ze naar KRANENBURGH gaan, waar de klas naar toegaat, wat er 

gaat gebeuren en van heb verwacht wordt. 

Wat is KRANENBURGH? 

 Culturele buitenplaats: een museum waar heel veel te zien is. Er zijn veel kunstwerken, 

beelden en schilderijen,  van kunstenaars uit Bergen, maar ook daarbuiten. De kunst is 

van vroeger, maar ook van nu. 

 Grote beeldentuin en een bos 

 Kunstuitleen: een soort bibliotheek voor kunst. Je kunt er net als in de bibliotheek le-

nen: maar geen boeken maar kunstwerken zoals schilderijen, tekeningen en beelden, 

 Er is ook een ontmoetingsplek voor kunstenaars KCB en een historisch museum over 

Bergen, Het Sterkenhuis. 

 

Wat is een museum ? 

Stel de kinderen vragen: wie is er weleens in een museum geweest? Wat was daar allemaal te 

zien en waar was dat? Wat is er in KRANENBURGH te zien denk je? Wat is een kunstenaar 

en wat doe die? (Kunstenaars maken dingen waarmee ze laten zien wat ze zien, denken, 

meemaken of voelen. Dit levert kunstwerken op die mooi zijn om naar te kijken, of je aan het 

denken zetten). Hoe maak je een schilderij?  

 

Wat gaan we in KRANENBURGH doen?  

In KRANENBURGH gaan we speuren naar alle kleuren van de regenboog! We gaan naar 

schilderijen kijken en naar de kleuren die de kunstenaars hebben gebruikt. 



 

Hoe gedragen we ons in KRANENBURGH? 

 Wij, de klas, is te gast, dus we gedragen ons netjes. 

 Er komen ook andere mensen naar de schilderijen kijken, die van de kunstwerken wil-

len genieten. We lopen daarom rustig en praten daarom zachtjes. 

 Schilderijen en beelden zijn kwetsbaar; niet aankomen dus. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR DE LEERKRACHT 

 

Naar het museum 

 Met de fiets: vanuit Alkmaar is KRANENBURGH met de fiets in 20 minuten bereikbaar. 

Klik hier voor de route via Google Maps.  

 Met de bus: vanuit Heerhugowaard / Alkmaar gaat bus 6 naar Bergen, halte Plein. Vanuit 

het centrum van Bergen is KRANENBURGH nog zo’n 5 minuten lopen.  

 Met de auto: parkeren bij KRANENBURGH is beperkt mogelijk. In de directe omgeving 

zijn meerdere parkeermogelijkheden (met parkeerschijf/betaald). 

 

Het museumbezoek 

Onze museumdocenten wachten je groep op in de hal van KRANENBURGH. Zij heten daar de 

groep welkom en wijzen de weg naar de garderobe. De introductie van het programma vindt 

plaats in een van de museumzalen door een museumdocent. Vaak worden de kinderen kleinere 

groepjes opgesplitst. Het is handig als de indeling van tevoren bekend is en de groepen min of 

meer even groot zijn. De educatieve programma’s van KRANENBURGH zijn interactief en ge-

richt op kunstbeleving en discussie. Daarom verwachten we tijdens het programma een actieve 

rol van zowel de kinderen als de docent. 

 

Huisregels 

KRANENBURGH is een gastvrije organisatie. Voor de veiligheid van kunstwerken en bezoekers 

zijn er een aantal huisregels opgesteld die gelden voor individuele bezoekers en groepen. Wij 

vragen je vriendelijk om deze regels voorafgaand aan het bezoek met je leerlingen te bespreken. 

Als begeleidend docent ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en gedragsre-

gels. 

 Jassen en tassen in de garderobe, deze mogen niet mee in de tentoonstellingsruimte. 

Dit geldt ook voor eten en drinken; 

 Niet rennen of schreeuwen, niet leunen tegen vitrines of muren. 

 De kunstwerken niet aanraken. De kleinste aanraking kan al zorgen voor beschadigin-

gen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.nl/maps?saddr=Station+Alkmaar,+Stationsweg,+Alkmaar&daddr=Museum+Kranenburgh,+Hoflaan,+Bergen&hl=nl&sll=52.212992,5.27937&sspn=5.64244,9.876709&geocode=FasyIwMd61ZIACGhXSsw2XCJLCnbfH2GulfPRzGhXSsw2XCJLA%3BFeelIwMdZKZHACFXsBYr0YE0dilpcD1d21nPRzFXsBYr0YE0dg&oq=kranenburghh&dirflg=b&mra=ls&t=m&z=14&lci=bike


 

IN KRANENBURGH: EDUCATIEPROGRAMMA SPEUREN 

NAAR KLEUREN 
 

Tijdens het bezoek aan KRANENBURGH krijgen de leerlingen een les beeldbeschouwing over 

kleur. Deze rondleiding wordt uitgevoerd door de ervaren educatief begeleiders van het mu-

seum. De leerkrachten en ouders krijgen ook een actieve rol krijgen toebedeeld. 

Een educatiemedewerker van het museum heet de kinderen welkom; vertelt waar ze zijn, wat 

er is te zien en leidt de kinderen vervolgens naar de tentoonstellingsruimtes. 

 

Opdracht 1: Kunstkijken  

De leerlingen zitten in groepjes  op de grond voor een kunstwerk 

Museumdocent legt de regels uit:   

- als je wat wil zeggen steek je je hand op 

- je luistert naar elkaar en laat elkaar uitspreken 

- je mag op elkaar reageren, en vertellen waarom je het met de ander eens of oneens bent. 

 

vraag 1: Wat gebeurt er op het schilderij?  

hulpvraag: doet het je ergens aan denken? 

 

vraag 2: Waaraan kun je dat zien?  

hulpvragen: heb jij ook een….?/ heb jij zoiets ook wel eens meegemaakt/gezien/gedaan? 

 

Vraag 3: Welke kleur komt het meest voor op dit schilderij?  

hulpvragen: Welke het minst? Zijn het vooral warme kleuren of vooral koele kleuren? Waarom 

zou de kunstenaar voor deze kleuren gekozen hebben? 

 

Er kunnen op dezelfde manier nog twee werken worden bekeken  

(afhankelijk van hoe het gesprek loopt). 

 

Opdracht 2: Kleurenmatch! 

 De leerlingen krijgen in kleine groepjes een doosje met stukjes tapijt in allerlei kleuren. 

 Zoek een schilderij uit en zoek de kleuren die je in het schilderij ziet in de doos met ta-

pijtstukjes.  

 Leg die verschillende kleuren voor het schilderij. 

 Maak met de kleuren een eigen kunstwerk in een of meer kleuren 

 (leerkracht maakt daar een foto van) 

 

Afhankelijk van de tentoonstelling op dat moment worden er nog een aantal kleurenspelletjes 

gespeeld (ik zie ik zie, blindemannetje of spelen met een kleurendobbelsteen). 

 

  

 



 

NA KRANENBURGH: VERWERKINGSOPDRACHT IN DE 

KLAS 
Bespreek met de kinderen wat ze in KRANENBURGH hebben gezien en gedaan. Wat vonden 

ze het mooist, wat vonden ze het leukst? Welke kleuren hebben ze allemaal gezien. Verder 

volgen hieronder nog een aantal lessuggesties.  

 

KIJKEN DOEN DENKEN 

BOEKEN OVER KLEUR  

(meer tips via deze link): 

 Het kleurenwinkeltje, 

Marianne Busser en 

Ron Schroder 

 Kameleon ziet kleuren, 

Anita Bijsterbosch 

 Kleuren, Hervé Tullet 

 De krijtjes staken! Drew 
Daywalt 

 Blauwtje en Geeltje, 
Leo Lionni 

 Kikker en de kleuren, 
Wilma Degeling 

 Beertje Bruin, wat zie jij 

daar?" E, Carle 

 De Regenboogkat" E. 

Carle 

 Een kleur van zichzelf, 

Leo Lionno 

 Groen is het mooiste, 

Margaret Rogers 

 Joris en de kleurendief, 

Tony Ross  

 Wat zullen ze blij zijn, 

Peter Spier  

 Hoe rooier hoe mooier, 

K. Stinson en R. Leuris 

 Kleuren kijken, Dolf 

Verroen 

Digibordspelletjes over kleur 

O.a. hier, hier en natuurlijk  via 

Google. 

 

Kleurenspelletje van 

Jufanke.nl 

De leerkracht noemt drie kleu-

ren, bijv. blauw, groen en rood. 

De kinderen gaan in de klas op 

zoek naar iets wat deze kleur 

heeft. Dan gaan de kinderen in 

de kring zitten. 

De leerkracht (en de kinderen) 

zingen: 

(Een kleur, bijv:) Rood, rood, ik 

heb geen rood, 

ik moet nog rood gaan zoeken, 

hier in alle hoeken. 

De leerkracht wijst een kind aan 

met een rood voorwerp. Dat 

kind noemt een kleur. Nu wordt 

het liedjes met die kleur erin ge-

zongen. Het kind loopt onder-

tussen met zijn voorwerp in de 

hand door de kring. Bijv. 

Blauw, blauw, ik heb geen 

blauw, 

ik moet nog blauw gaan zoe-

ken, 

hier in alle hoeken. 

Het kind dat in de kring loopt, 

wijst een kind aan met een 

blauw voorwerp. Dit kind gaat 

ook meelopen en mag de vol-

gende kleur kiezen. 

 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 

Kies iets wat in de klas staat en 

zeg de kleur. De kinderen raden 

wat je in gedachten hebt, door 

te vragen "Is het......?" 

Kringdiscussie 

Vragen: 

1 Waarom versieren mensen 

dingen ? 

 

2 Wanneer versieren we dingen 

bijv. de kamer?  

(feest, verjaardag, thuiskomst) 

 

3 Wat hoort bij versiering: 

0 kranten 

0 vlaggetjes 

0 vrolijke slingers 

0 knijpers 

0 ballonnen 

0 kleurige kleren 

0 gekleurde lichtjes 

 

Wat symboliseren kleuren? 

0 Rood: gevaar! (Stopbord, 

brandweer, stoplicht) 

0 Groen: goed! (stoplicht) 

0 Blauw: pas op! Zwaailichten 

0 Wit: schoon: de dokter 

0 Zwart: de nacht, spannend 

0 Oranje: Nederland, koning 

 

 

 

 

http://www.leesplein.nl/PB_plein.php?hm=3&sm=2&forward=2&id=72&leefcat=&sr=8
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php?submenu=set_set&id=4933
http://www.kleuterportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=kleuren-vormen-en-begrippen&categorie%5B0%5D=filmpjes&categorie%5B1%5D=kleuren&bouw=onderbouw
http://www.kleuterportaal.nl/schoolborden/catalogus.html?vakgebied=kleuren-vormen-en-begrippen&bouw=onderbouw
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Kleuren+kleuterklas
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=Kleuren+kleuterklas


 

 


