
 
TITEL Helder Voorbereidingsles PO 1/2 
Leerjaar PO groep 1/2 
Type les Een les ter voorbereiding op de workshop helder 
Lesduur 45 minuten 
Omschrijving 
van de les 

Een les waarbij de kinderen op een spelende en makende manier kennis maken 
met kleursoorten en fotografie. 
 
Wat zijn primaire kleuren? Hoe kun je van primaire kleuren andere kleuren maken? 
Wat zijn kleurcontrasten? Hoe maakt een fotograaf gebruik van kleuren in zijn 
foto’s? 
 
De kinderen kijken naar een fotopresentatie over kleur. Ze onderzoeken hoe de 
kleursoorten heten. Ze ontdekken dat kleuren een gevoelswaarde hebben. De 
kinderen fotograferen voorwerpen in verschillende kleursoorten. De kinderen 
ontdekken dat de manier waarop je iets in beeld brengt invloed heeft op hoe je een 
kleur ziet. 
 
De kinderen bekijken een presentatie over het gebruik van kleur binnen fotografie. 
De kinderen werken met kleurnamen (kleur). 
De kinderen werken met kleurcontrasten (kleur). 
De kinderen werken met dichtbij en veraf (compositie) 
De kinderen maken digitale foto’s (werken met digitale media) 
 

Onderwerpen Kleurnamen, mengen, warm, koud, licht, donker, dichtbij en veraf 
Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie in aansluiting op fotografie workshop helder. 
Leerinhoud  
Kerndoel 54 
 

De kinderen bekijken digitale foto’s en hoe ze worden gemaakt (werken met 
digitale media). 
De kinderen kunnen digitale foto’s maken (werken met digitale media). 
De kinderen weten de namen van verschillende kleuren. Ze benoemen lichte en 
donkere kleuren (kleur). 
De kinderen maken kennis met warme en koude kleuren (kleur). 

Kerndoel 55 
 

De kinderen kijken naar werk van kunstenaars en naar de foto's die ze zelf hebben 
gemaakt en reageren hierop (reflecteren). 

 
 

Uitvoering  
Lesplanning Totaal 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 30 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding • Bestudeer Helder voorbereidingsles (presentatie) 
• Bestudeer inleiding/oriëntatie voor het geven van de workshop (zie 

hieronder) 
• Print kleurplaat Helder voorbereidingsles PO12 (bijlage) 

 
Zet de volgende technische materialen klaar: 

• Digitaal schoolbord, 
• Foto camera of camera op smartphone/tablet (wat voorhanden is), 
• Kabeltje om de foto’s op het digitale schoolbord te tonen. In geval van 

tablet kunnen de foto’s rechtstreeks op de tablet getoond worden. 
• Kleurpotloden 

 
Inleiding / 
Oriëntatie 
 

Start de presentatie Helder voorbereidingsles (presentatie) 
 
Toon afbeelding 1 
Vertel: Vandaag gaan we het hebben over kleur en fotografie. 
We beginnen bij het benoemen van de kleurnamen. 



Vraag: Welke kleuren zie je hier? 
Antwoord: Rood, blauw en geel, dit noem je de primaire kleuren en met deze drie 
basiskleuren kun je alle kleuren mengen. 
Vraag: Wie weet wat er gebeurt als je geel met blauw mengt? Als je blauw met 
rood mengt en als je rood met geel mengt? 
 
Toon afbeelding 2 voor het antwoord. 
 
Toon afbeelding 3 
Vertel: Als je meer rode dan blauwe verf gebruikt dan krijg je deze kleur, wijs de 
kleur links naast rood aan. En vertel dit ook bij de overige kleuren. 
De primaire kleuren zijn rood, blauw en geel (wijs ze nog even aan) 
 
Toon afbeelding 4 
Vraag: welke primaire kleuren zie je en welke kleur ontbreekt er? 
Antwoord: Rood ontbreekt (benoem de kleuren per stuk en wijs ze aan, herhaal 
even dat de primaire kleuren rood, blauw en geel zijn). 
 
Toon afbeelding 5 
Vraag: Hier zie je een foto met alle mengkleuren, welke zijn dat? 
Antwoord: Groen, paars en oranje 
 
Toon afbeelding 6 
Vertel: De fotografe Anne Geddes fotografeert graag kleine baby’s. Hier zie je twee 
verschillende foto’s. 
Vraag: Op welke foto zijn de baby’s warm gefotografeerd? Waarom vind je dat een 
warme foto? 
Antwoord: De onderste foto, de fotografe heeft gebruik gemaakt van warme 
kleuren, oranje en geel. 
 
Vraag: Hoe noem je dan de kleuren op de bovenste foto? 
Antwoord: Koude kleuren, groen- en blauwtinten. 
 
Toon afbeelding 7 en vraag: Wat ontbreekt er aan deze foto? 
Antwoord: Kleur 
Vertel: Dit noem je een licht-donker contrast 
 
Toon afbeelding 8 en vertel: Hier zie je wel kleur en toch noem je dit ook een foto 
gemaakt met licht en donker. 
Vraag: Waarom is dat denk je? 
Antwoord: Donkerbruin en lichtbruin vormen een licht donker contrast. 
  

Opdracht Verdeel de klas in 6 groepjes. 
 
Vertel: Jullie weten nu het verschil tussen primaire en mengkleuren, warme en 
koude kleuren, en lichte en donkere kleuren. Ieder groepje krijgt de opdracht om 
een voorwerp te kiezen uit 1 van die soorten kleuren. Van dat voorwerp maakt 
jullie groepje op verschillende manieren foto's: van dichtbij en veraf en tegen 
verschillende achtergronden. 
 
Voor de docent: Begeleid om de beurt een groepje, de kinderen die niet aan de 
beurt zijn kunnen de kleurplaat inkleuren. 
Help de kinderen met het kiezen van een voorwerp in de juiste kleur. 
Groep 1: primaire kleuren/ groep 2: mengkleuren/ groep 3: warme kleuren/ groep 
4: koude kleuren/ groep 5: lichte kleuren/ groep 6: donkere kleuren. 
 
Laat ieder kind uit het groepje een foto van het voorwerp maken, ieder op een 
andere manier. 
Kind 1: dichtbij/ kind 2: veraf/ kind 3: tegen een contrasterende achtergrond/ kind 4: 
tegen een niet-contrasterende achtergrond/ kind 5: van bovenaf (afhankelijk van 



aantal kinderen per groepje) 
Help de kinderen bij het fotograferen. 
 
Houd in de gaten hoeveel tijd ieder groepje heeft. 
 

Reflectie Toon een aantal van de gemaakte foto’s op het digitale schoolbord of tablet en 
vraag: 

• Welke soorten kleuren herken je?  
• Wat valt er op aan de kleur als je iets van veraf of dichtbij fotografeert?  
• En wat gebeurt er als je iets tegen een contrasterende of niet-

contrasterende achtergrond fotografeert? 
 

 


