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De seizoenen 
 
De sprookjesboom vertelt: “Op een dag waren de 
seizoenen in het sprookjesbos in de war. Bij de ene 
boom was het herfst, terwijl een boom verderop 
bloesem droeg”. Een mooie aanleiding om het met de 
kleuters te hebben over de oorzaak van de seizoenen 
waardoor bomen gedurende het jaar veranderen. 

 

 
Opdracht: Maak een schilderij van enkele bomen in 
het sprookjesbos. Welk seizoen is het? 

 
Doelen 

 Je kunt met deze les aansluiten bij verschillende kerndoelen. Kerndoel 40: Planten hebben 
verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur en die kenmerken veranderen met de 
seizoenen. Kerndoel 41: Planten hebben verschillende onderdelen. 

 De leerling kan de naam van 9 kleuren benoemen en herkennen in een afbeelding. De 
leerling kan kleuren maken door basiskleuren te mengen. 

 Doel: de leerling kan schilderen met dekkende verf door het maken van vlekken en strepen 
met een kwast. De leerling kan schoon werken door de kwast steeds goed uit te spoelen. 

 Doel: de leerling kan het materiaal op verschillende manieren hanteren. 
 
Materiaal 

Je hebt nodig voor knippen/plakken papier: 
• Ruw wit tekenpapier, A4 of A3-formaat 
• Lyonse kwasten (nr. 2, 6 en 10) 
• Plakkaat- of acrylverf in de kleuren rood, 

geel, blauw, zwart en wit 
• Potje water 
• Tissues 
• schort 

Bijzonderheden: 
• Zorg voor beeldmateriaal van bomen en bossen 

waarop de verschillende seizoenen duidelijk 
zichtbaar zijn.  

Je hebt nodig voor onderzoek: 
• Het materiaal van de werkwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lesbeschrijving uit de methode Creëer en Leer/beeldend - Copyright 2021 
 

De les in fases 
• De lesbeschrijving is een richtlijn, geen keurslijf. Voel je vrij 

de volgorde van de bouwstenen naar eigen inzicht aan te 
passen.  

• Is het doel van een bouwsteen al bekend, dan is een korte 
mondelinge herhaling voldoende.  

• De filmpjes voor werkwijze en onderzoek kun je als 
leerkracht bekijken ter voorbereiding. Het filmpje over de 
werkwijze kun je ook aan de kleuters laten zien. 

 
 
Oriënteren 

1. Bespreek het vormdoel: kleuren en kleurnamen. Vraag leerlingen of ze weten wat het is. Leg 
het zelf uit of toon het filmpje. Is dit vormdoel al eerder aan bod gekomen? Herhaal dan kort 
de informatie.  

2. Toon het beeldmateriaal van de bouwsteen betekenis en bespreek het kort. Stel vragen als: 
-Wat vind je ervan dat de seizoenen in het sprookjesbos door de war zijn? 
-Wie weet hoe het komt dat het bos er elk seizoen anders uitziet? 

3. Bespreek de opdracht. 
 

Onderzoeken en uitvoeren 
1. Ga tussen de leerlingen in zitten. Geef zelf instructie uit de filmpjes schilderen met verf en 

onderzoek het materiaal. 
2. Laat de leerlingen zelf experimenteren. Zo onderzoeken ze al spelend de techniek en passen 

die toe op de opdracht. 
3. Terwijl de kleuters aan hun eigen opdracht werken, werk jij op je eigen ondergrond. Praat 

hardop over je ontdekkingen en vraag wat zij kunnen bedenken. 
4. Stel individueel reflectievragen: 

-Volgens mij is het in jouw bos (herfst, zomer, lente, winter). Klopt dat? Hoe kun je dat nog 
duidelijker maken? 
-Ik zie veel verschillende kleuren. Hoe heb je ze gemaakt? 
-Schilderen kan op heel veel verschillende manieren. Kun je op nog een andere manier 
schilderen? Laat maar eens zien in je werkstuk. 

 
Evalueren 

• Klik op ‘Nabespreken: wat hebben we geleerd?’ 
• Bespreek de vragen op het digibord klassikaal of laat leerlingen de vragen in groepjes of 

individueel beantwoorden. Mogelijke vragen: 
 Welk seizoen is het in dit bos? Waaraan zie je dat? 
 Welke kleur is in dit werk het meeste gebruikt? Hoe is die kleur gemaakt? 
 In welk werkstuk zie je vlakken en lijnen? Hoe heeft de maker dat gedaan? 
 Op hoeveel verschillende manieren heb je het materiaal gebruikt? Vertel eens. 

 
 
 


