
 
TITEL De andere hoek (voorbereidende les) 
Leerjaar PO groep 5 en 6 
Type les Les van 45 minuten ter voorbereiding van de workshop ‘De andere hoek’ in 

aansluiting op kerndoelen 54 (beelden gebruiken om gevoelens uit te drukken en 
ermee communiceren), 55 (leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren) 
en 42 (onderzoek doen aan natuurkundige verschijnselen zoals licht). 

Lesduur 45 minuten 
Omschrijving 
van de les 

Een voorbereidende workshop waarbij de kinderen kennis maken met 
verschillende soorten perspectief. De kinderen maken zelf tekeningen en ervaren 
het effect van perspectief.  
   
Hoe ziet de wereld er uit door de ogen van een kikker, of een muis? Wat zou je 
allemaal kunnen zien door de ogen van een vogel? Hoe klein zou jij er uit zien door 
de ogen van een olifant?  
 
De kinderen bespreken van het eigen werk en dat van groepsgenoten 
(reflecteren). 
De kinderen kijken naar de werking van de schaduw (licht). 
De kinderen leren dat licht zich rechtlijnig voortplant. Deze lijn kan worden 
onderbroken (compositie). 
De kinderen werken met verschillen in grootte van figuren en objecten 
(ruimtesuggestie op het vlak). 
 

Onderwerpen Perspectief, schaduwwerking, licht, figuren 
Vakgebied Kunstzinnige Oriëntatie (beeldend) in aansluiting op Oriëntatie op jezelf en de 

wereld (natuur en techniek). 
Leerinhoud  

Kerndoel 42 De kinderen doen onderzoek naar natuurlijke verschijnselen zoals licht en 
schaduw. De kinderen maken kennis met verschillende soorten perspectief. 

Kerndoel 54 De kinderen gebruiken beelden om gevoelens uit te drukken en ermee te 
communiceren. 

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

 

 

 

  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 20 minuten 
Presentatie: 15 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie ‘De andere hoek VL (presentatie)’. 
 
Bestudeer de inhoud van deze les hieronder beschreven. 
 
Zet de volgende materialen klaar:  

- Per kind 1 wit vel A4 papier 
- Potloden + puntenslijpers + gummen 
- Gekleurde potloden  

 



Inleiding / 
Oriëntatie  

Vertel: Vandaag gaan we het hebben over perspectief.  
 
Vraag: Wie weet wat perspectief is? 
Antwoord: Perspectief is het punt van waaruit je naar iets kijkt.  
 
Vraag: Wat is het verschil als je iets van heel hoog of iets van heel laag ziet? 
Antwoord: Als je alles van heel hoog ziet, zie je heel veel, maar wordt alles heel 
klein. Als je iets van heel laag ziet, wordt alles heel groot.   
 
Start de presentatie ‘De andere hoek VL (presentatie)’. 
 
Toon afbeelding 1 en 2: 
Vraag: Wat zou een kikker kunnen zien? 
Antwoord: Een kikker is heel erg klein, dus hij ziet alles van een laag standpunt. 
Daardoor lijkt alles om hem heen heel groot.  
 
Vraag: Wat zou een eekhoorn kunnen zien? 
Antwoord: Een eekhoorn kan heel hoog in een boom klimmen. Daardoor ziet een 
eekhoorn andere dingen dan wij. Hij kan heel hoog vanuit een boom naar beneden 
kijken maar ook laag op de grond omhoog kijken. Een eekhoorn kan dus eigenlijk 
heel veel zien.   
 
Vraag: Wat zou een vis kunnen zien? 
Antwoord: Een vis zit onder in het water en kan daar veel beter zien dan wij. Maar 
als een vis naar boven kijkt door het water heen ziet hij alles heel wazig omdat hij 
door het water kijkt.   
 
Toon afbeelding 3:  
Vraag: Wat zou een vogel allemaal kunnen zien? 
Antwoord: Een vogel kan heel hoog in de lucht vliegen. Je ziet hetzelfde als je in 
een vliegtuig of helikopter zit. Als een vogel op de grond loopt, is hij weer heel 
klein, net als de eekhoorn.  
 
Vertel: De wereld ziet er dus voor ieder dier anders uit. Een heel lang persoon ziet 
ook andere dingen dan iemand die niet zo groot is.  
 
Toon afbeelding 4 en 5:  
Vertel: Als je de wereld om je heen vanuit een andere hoek bekijkt, kan het ook 
zijn dat de schaduwen van bijvoorbeeld bomen, mensen en gebouwen 
veranderen.   
 
Vraag: Hoe kan dat? Waar komt de schaduw eigenlijk vandaan? 
Antwoord: Schaduw ontstaat doordat iets of iemand voor het licht staat en het 
daarom blokkeert. Dat licht kan van de zon komen, maar ook van een lamp of een 
lantaarnpaal. Ga er maar eens op letten: je hebt eigenlijk altijd een schaduw (draai 
maar naar het licht toe waardoor er een schaduw ontstaat). Een schaduw kan heel 
groot lijken als je vanuit een heel laag perspectief kijkt, zoals een muis dat doet. 
De schaduw is hetzelfde, maar hoe je de schaduw ziet kan heel anders zijn. Als je 
door de ogen van een muis kijkt is de schaduw heel groot, omdat je het vanaf een 
laag standpunt op de grond ziet.  



Opdracht Vertel: Jullie mogen nu bedenken hoe het is om een dier te zijn en door de ogen 
van dit dier de wereld te bekijken. Je mag zelf kiezen welk dier. Het gaat er niet om 
hoe dat dier er uitziet, maar wat dat dier kan zien. Hoe ziet de wereld er uit als je 
een vlinder bent ? Of wat zie je als je een heel groot dier bent ?  
 
Iedereen heeft een vel A4-papier op zijn tafel liggen en potloden. Dit blaadje mag 
je in 4 vakken vouwen (dus 2 keer dubbel zodat je 4 vakjes krijgt). 
 
Jullie mogen in ieder vakje jezelf tekenen zoals je jezelf in een spiegel zou zien, 
maar dan gezien vanuit een dier. Dus het gaat hierbij om het perspectief: als je 
een klein dier bent, word je heel groot, maar als een groot dier bent, word je heel 
klein. Welk dier jou ziet, mag je zelf kiezen. Dus hoe zou je er uit zien als een 
vogel jou ziet, of een muis naar jou kijkt? Of hoe klein ben je als een olifant je ziet 
of zou een vis vanuit het water je kunnen zien? Kijk hierbij ook naar de schaduw, 
waar staat de zon en vanuit welke hoek kun je dit zien?  
 
Als iedereen 4 tekeningen heeft gemaakt, gaan we kijken wat iedereen heeft 
getekend.  
 
 

Presentatie We presenteren de resultaten aan elkaar en laten de verschillende perspectieven 
aan bod komen.  
 
Vragen:  
–  Welk dier hoort bij welke tekening? 
–  Welk perspectief vind je het meest interessant? Waarom? 
 
  

 
 


