
Project voor basisschool groep 6,7,8   

 

Zelf kringloopkunst maken 
 

 

 

Omschrijving 

Opdracht: kies een voorwerp dat je raakt. Meegebracht uit je huis of uit een doos met spullen van de 

kringloopwinkel. Dat voorwerp combineer je met een eigen foto, tekening of schilderwerk. Zo maak je 

een persoonlijk én duurzaam kunstwerk. 

 

Lesprogramma 

3 á 4 lessen van 1 uur 

Les 1: uitleg en korte powerpoint demo over kunst en kunst maken en het thema van de opdracht. 

Ideeën bespreken. Enkele kunstwerken als praktijkvoorbeeld en inspiratiebron. 

Les 2: voorwerp meebrengen of kiezen uit door de kunstenaar meegebrachte voorwerpen (optie: 

bezoek aan kringloopwinkel). Eventueel foto’s maken in de directe omgeving van de school. Na de les 

foto’s mailen in het benodigde formaat. Foto’s worden geprint voor de 3e en 4e les. 

Les 3 en 4: Uitwerken van de opdracht: combineren met het gekozen voorwerp.  

 

Doelgroep 

Basisonderwijs groep 6,7,8.  

 

 

 

Kerndoelen 

Als het door de opdrachtgever gekozen thema aansluit bij Oriëntatie op jezelf en de wereld: 

- Kerndoel 39: met zorg omgaan met het milieu (ingrepen van de mens en duurzame ontwikkeling). 

- Kerndoel 44: bij producten uit eigen omgeving relaties leggen tussen werking, vorm en 

materiaalgebruik. 

Als het door de opdrachtgever gekozen thema aansluit bij Kunstzinnige oriëntatie: 

- Kerndoel 54: beelden gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken en te communiceren.  

- Kerndoel 55: reflecteren op eigen werk en dat van anderen 

- Kerndoel 56: verwerven van enige kennis en waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 

 

Het project kan verhalen los maken via de emotionele band met het gekozen voorwerp. Daarbij 

kunnen verschillende culturele achtergronden betrokken worden. Er kan meer begrip ontstaan voor 

duurzaamheid, recycling en beeldende kunst. Het project stimuleert de ontwikkeling van creatieve en 

associatieve vermogens. 

 

Afsluiting 

Het project wordt afgesloten met een gezamenlijk presentatiemoment, bijvoorbeeld een expositie. 

 

Praktijkvoorbeelden / expositie 

www.robchevallier.cm/projecten/kringloopkunst 

 

 

Contact 
Rob Chevallier,  
beeldend kunstenaar 
chevallier@inbox.com 
06-22857859 

mailto:chevallier@inbox.com

