
Kraak de code en maak je eigen kunstwerk

Doelgroep
Groep 6, 7 en 8 | plusgroepen midden- en bovenbouw

Benodigdheden
Het grote rijksmuseum voorleesboek; ISBN 9789047613824; 
verhaal ‘Verstopt onder het ontbijtje, blz. 8-9 
(Moderne) plaatjes van voorwerpen op het schilderij ‘Verstopt onder het ontbijtje’
Tekenpapier of bijlage met tafel (kopiëren op stevig wit papier is praktisch)
Materiaal naar keuze: pastelkrijt, kleurpotloden, waterverf, plakkaatverf

Kunst
Elk schilderij heeft een eigen verhaal meegekregen 
door de maker, maar in die gemaakte kunst kun ook jij 
je eigen fantasie kwijt. Hoe kijk jij tegen kunst aan? 
Wat zie jij in een schilderij? Wat hoor jij in het verhaal 
bij het schilderij?
Kruip in de huid van de schilder en laat je leiden en 
inspireren door het verhaal en maak jouw kunstwerk!

Close Reading
Bij Close Reading ga je aan de slag met het ontdekken, 
doorgronden en begrijpen van informatie en ideeën. Je 
bent voortdurend aan het analyseren om zo de diepere 
laag van (complexe) teksten te kunnen ontrafelen.

Deze keer een opdracht waarbij de drie fasen van Close 
Reading doorlopen worden.
Door herhaald voorlezen van het verhaal en de aandacht 
voor woordenschat, voorzetsels en logische verbanden 
wordt het schilderij getekend op basis van aanwijzingen 
die in de tekst staan.



2e keer: Nogmaals voorlezen van het verhaal (meer informatie krijgen)
Vertel dat ze deze keer goed moeten luisteren wat er op de tafel staat en waar het op de 
tafel staat. Alles heeft namelijk zijn eigen plek op de tafel. 
Laat de kinderen in groepjes samenwerken en overleggen over de volgende vragen:
Aantekeningen maken: Welke producten staan en liggen op tafel? Waar staan en liggen ze 
ten opzichte van elkaar? Hoe weet je dat? Welke logische verbanden kun je uit de tekst 
halen, zodat je weet waar iets ligt op de tafel?
Visueel schema maken: Schetsen waar welke producten ongeveer liggen op de gedekte 
tafel. 
Variatie (voor jongere kinderen): Zorg voor (moderne) afbeeldingen van de plaatjes. Deze 
kunnen de kinderen gebruiken voor het visuele schema.

3e keer: Verwerken van het visuele schema
Lees het verhaal nogmaals voor. Laat ze letten op de titel en de inhoud van het verhaal. 
Gespreksvragen: Bedenk met elkaar waarom de titel wel/niet past bij het verhaal. Wat 
zou de bedoeling van de schrijver zijn van dit verhaal? 
Tekenopdracht: Maak met behulp van het visuele schema en jouw aantekeningen van het 
verhaal jouw kunstwerk van de gedekte tafel.
Dit tekenen kan op de bijgevoegde bijlage met tafel of op een leeg tekenpapier, 
afhankelijk van de vaardigheid van de kinderen.
Variatie: Zorg voor (moderne) afbeeldingen van de plaatjes. Leg de plaatjes op de plek 
waar jij denkt dat ze horen. Hoe ziet jouw moderne versie van het schilderij eruit? Maak 
er een foto van en print hem uit op A4-formaat.

Afsluiting
Hoe zien de gedekte tafels eruit van de kinderen? Zijn er overeenkomsten en verschillen 
tussen de kunstwerken van de kinderen?
Laat tot slot het schilderij ‘Stilleven met kazen’ van Floris Claesz. van Dijck zien (op het 
digibord of uit het boek). Je kunt via wikipedia achtergrondinformatie opzoeken bij het 
schilderij. Een mooie afsluiting!

Bron
Het grote rijksmuseum voorleesboek; ISBN 9789047613824

Lesopzet
1e keer: Voorlezen van het verhaal (algemene setting van het verhaal)
Lees het verhaal uit ‘Het grote rijksmuseum voorleesboek’ voor. Laat hierbij 
absoluut NIET de afbeelding van het schilderij zien. 
Luistervragen: Over wie gaat het? Wat gebeurt er? Waar speelt het zich af?




