
 
 
 
2de graad 
Opdracht 8 
12 juni 

 

Kijk eens binnen... 
 

...in een schilderij.  

Ga op je tenen staan, zet een ladder tegen de muur,  
schuif het gordijn opzij en vertel ons wat je ziet...  
 

 

Inspiratie 

  

 



 
 
Wat heb je nodig? 
Veel fantasie, potloden, een stevig papier of stuk karton, een mengbordje, een potje water, 

penselen, een vod en verf.  

 

Zo ga je te werk: 

 
Stap 1: Kijk binnen... 

In bijlage zie je tien schilderijen van verschillende kunstenaars. Kijk één minuut lang heel 

aandachtig én som op wat je allemaal ziet! Dit is een kijkoefening.  

 

Wat zie je allemaal? Wat gebeurt er in het schilderij? Welke kleuren worden gebruikt? Zie je 

kleine details? Zijn er dingen die je raar, mooi, eng, … vindt?  

 

Tip: Vraag eens aan je ouders, broer of zus om samen te kijken, één minuut lang.    

 

Stap 2: Ga aan het raam staan. 

Op elk schilderij is een raam te zien. We willen graag weten wat er te zien zou zijn als we aan 

de andere kant van het schilderij zouden staan en door dat raam naar binnen zouden kijken.  

 

Hoe ziet de kamer er dan uit? Hoe zien de dingen eruit aan de ander kant? Zijn er nieuwe 

dingen te zien, die we voordien niet zagen? Wat gebeurt er allemaal?  

 

Let op: Welke vorm heeft het raam? Dit zal straks het kader worden van jouw schilderij! 

Tip: Gebruik je fantasie. Ligt er een lijk of een monster aan de andere kant van de kamer? 

Was er een bode die slecht nieuws bracht, werd er aan het raam getikt of was er een poes 

die aan het eten zat? Werd er iemand wakker of kwam er een schilder langs voor een 

portret?  

 

Stap 3: Zet een paar ideeën op papier.  

Maak een schets van wat je allemaal ziet door het raam. Probeer je in te beelden hoe de 
meubels, personen of objecten gedraaid zijn als je van een andere kant binnenkijkt. Hoe 
vallen de schaduwen nu? Zijn ze lang of kort, scherp of wazig? Misschien moet je hiervoor 
iets opzoeken zodat je het beter kan tekenen, of vraag je je broer of zus om eens te poseren. 
Is je tekening klaar? Wil je nog iets extra tekenen of wil je iets gommen? 
 
Let op: niet alle ideeën zal je kunnen uitwerken, maar dat is niet erg! Misschien zie je 
sommige delen helemaal niet meer omdat er iets anders in de weg staat? 
Tip: hou ook je schetsen bij (dat vinden wij leuk!). 
 



Stap 4: Maar een nieuw schilderij.  
Nu ben je klaar om te schilderen! Probeer ervoor te zorgen dat je kan zien door welk raam je 
binnenkeek. Bijvoorbeeld door dezelfde kleuren te gebruiken die te zien zijn in het schilderij 
dat jij hebt gekozen. Neem het mengbordje en probeer dezelfde kleuren te mengen.  
 
Of door zo goed mogelijk dezelfde mensen, objecten en/of voorwerpen die te zien zijn in het 
gekozen schilderij weer te geven. 
 

En nu… 
 
Hoe gek is dit!? Je keek langs het raam binnen in een schilderij en je maakte een nieuw 
schilderij!? Welke titel geef je aan jouw schilderij? 
 
 
 

Toon! 

Wil je graag je werkje tonen aan anderen? Je kan jouw schilderij nu aan het raam hangen, zo 
kunnen voorbijgangers door het raam naar jouw schilderij kijken. Misschien herkennen ze 
het schilderij wel! Je kan ook het schilderij waar jij binnen gluurde afdrukken en naast jouw 
eigen schilderij hangen. 
 
Of stuur ons een foto van jouw werkje door en dan raden wij welk schilderij het was! 
 
 
 


