
 

 In actie! (voorbereidende les) 

Leerjaar: PO groep 4/5/6 

Type les: Les door de groepsleerkracht ter voorbereiding op de workshop ‘In actie!’ in 
Tetem. 

Lesduur  45 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een les waarbij de kinderen op een verkennende, makende en spelende manier 
interactieve kunst onderzoeken.  
 
Wat is interactieve kunst? Wat voor kunstwerken kan je vinden in Tetem? Hoe 
kunnen we met de klas een interactief kunstwerk nabootsen? 
 
De kinderen bekijken en onderzoeken een presentatie over interactieve kunst. 
Ze bedenken welke kenmerken interactieve kunst heeft. 
De kinderen vouwen van papier een happertje. Gezamenlijk bootsen ze een 
interactief kunstwerk na. 
 
De kinderen vouwen een object van papier (ruimtelijk construeren). 
De kinderen spelen een klassikaal spiegelspel (spel). 
De kinderen houden rekening met elkaar door in te spelen en te reageren op 
elkaar in spel (spelelementen). 

Onderwerpen Interactieve kunst 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend en taal en spel) 

 

Leerinhoud  
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De kinderen kunnen een object vouwen van papier (ruimtelijke construeren).  
De kinderen weten wat interactieve kunst is (kunstbeschouwing). 
De kinderen kunnen een klassikaal spiegelspel spelen (spel). 
De kinderen kunnen inspelen en reageren op elkaar in spel (spelelementen). 
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De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

Uitvoering In actie! (voorbereidende les) 

Lesplanning Totaal: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht 1: 15 minuten 
Opdracht 2: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding: Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de presentatie: ‘In actie! VL (presentatie)’ 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Computer + beamer 

 De presentatie: ‘In actie! VL (presentatie)’ 
 

Zet de volgende materialen klaar: 

 Vierkante (vouw)blaadjes 
 



Zorg voor voldoende speelruimte voorin de klas of voer het tweede deel van de 
les buiten uit of in een speellokaal. 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Vertel: 
Wij gaan binnenkort naar een workshop volgen bij Tetem. Tetem is een plek 
waar je kunst kan bekijken en lessen kan doen.  
Vandaag gaan wij een les doen die ons goed voorbereid op ons bezoek. Je 
leert wat interactieve kunst is en we gaan zelf ook aan het werk. 
 
Start de presentatie: ‘In actie! VL (presentatie)’ 
 
Vertel: 
Als je ‘kunst’ hoort, denk je waarschijnlijk aan beelden en schilderijen. Maar 
kunst kan ook digitaal zijn en gemaakt met de computer. Als je het kunstwerk 
ook kan gebruiken, is het interactief. 
 
Toon afbeelding 1: Lotus – Daan Roosegaarde (In actie! VL (video 1)) 
Stel de volgende vragen: 

 Wat zie je hier? 

 Wat gebeurt er als je met je hand dichtbij komt? 
 
Vertel: 
Dit is een interactief kunstwerk van Daan Roosegaarde. Het is gemaakt van 
een soort folie dan reageert op warmte. Als je dichtbij komt met je hand, krult 
het folie om.  
 
Stel de volgende vragen: 

 Wat vind je van dit kunstwerk? 

 Zou dit kunstwerk net zo bijzonder zijn als er helemaal geen mensen 
waren? 

 
Toon afbeelding 2: Marbles – Daan Roosegaarde (In actie! VL (video 2)) 
Stel de volgende vragen: 

 Wat zie je hier? 

 Wat gebeurt er als het donker wordt? 

 Wat is hetzelfde als bij het vorige kunstwerk? (dit kunstwerk is ook 
interactief) 

Vertel: 
Dit is een ander interactief kunstwerk van Daan Roosegaarde, ‘Marbles’, dat 
‘Stenen’ betekent. 
 
Stel de volgende vragen: 

 Wat vind je van dit kunstwerk als er niemand bij in de buurt is? En als 
iemand het aanraakt? 

 Zou jij dit kunstwerk bij jou in de buurt leuk vinden? Waarom wel of 
niet? 

 
Vertel: 
Bij interactieve kunst is het eigenlijk net als spelen met elkaar. Als je normaal 
speelt, ga je een interactie aan met elkaar. Bij interactieve kunst gaat de 
kunstenaar een interactie aan met het publiek, of doen zijn kunstwerken dat. 

Opdracht 1 We gaan nu zelf met de hele klas een interactief kunstwerk spelen. Dat 
kunstwerk lijkt op een beetje op het eerste kunstwerk dat we hebben bekeken 
van Daan Roosegaarde: Lotus. We vouwen nu eerst allemaal een bloem, en 
daarna zetten we onze bewegingen om in actie. 
 
Deel de (vouw)blaadjes uit. 
 
Toon afbeelding 3 



Vouw een happertje zoals aangegeven in het stappenplan op afbeelding 3. 
Oefen het openen en sluiten van de happertjes met de klas zodat iedereen 
weet hoe het werkt.  
 
Extra: als er extra tijd is, kunnen de happertjes worden versierd met pen of 
potlood. 

Opdracht 2 We spelen nu met de klas een interactief kunstwerk. Zodra degene die het 
kunstwerk bezoekt langsloopt, open je je happertje. Als hij weer weg is, doe je 
hem dicht. Let goed op de bezoeker van het kunstwerk! 
 
Voor de docent: 
Zet de leerlingen neer op een rij en wijs één leerling aan die het kunstwerk in 
actie zet. Laat de leerling er rustig langs lopen, daarna sneller. Wissel af met de 
hoeveelheid leerlingen en het tempo waarin ze langs lopen. 
 
Extra: 

 Laat het ‘kunstwerk’ ook veranderen van vorm: een rij, een cirkel met 
de gezichten naar binnen of buiten, een u-vorm, twee rijen tegenover 
elkaar, etc. 

 Voeg naast het happertje nog andere bewegende elementen toe, zoals 
dat de kinderen een rondje draaien om hun as als de bezoeker langs 
komt, of door één arm uit te steken. 

Reflectie Reflecteer met de kinderen op de les. 
Vraag: 

 Hoe was het om een interactief kunstwerk te spelen? 

 Was het leuker om bezoeker te zijn of kunstwerk? 

 Wat was er lastig bij deze opdrachten? 

 Wie kan in zijn eigen woorden omschrijven wat een interactief 
kunstwerk is? 

 Wat was er het leukst vandaag? 

Opruimen Leg alle spullen en materialen terug op de juiste plek. 

 


