VAN GOGH
PROJECT

GROEP 5 EN 6

Brieven schrijven
Deze activiteit is gebaseerd op de briefwisseling tussen Vincent van Gogh en zijn
broer Theo.
Voorbereiding:
Zorg voor een plaat/foto van een landschap. Alle kinderen kunnen die meenemen
van huis. Ook in tijdschriften kan naar geschikte plaatjes worden gezocht.
Opdracht:
Schrijf een brief waarin je je landschap beschrijft. Schrijf zo duidelijk mogelijk op
hoe je landschap eruit ziet. Laat iemand anders je brief lezen en vraag of je
beschrijving klopt of dat er nog iets aan veranderd moet worden.
Achteraf:
Hang alle ansichtkaarten / foto’s en andere afbeeldingen van de landschappen in de
klas en laat beschrijvingen en afbeeldingen bij elkaar zoeken.

Een andere mogelijkheid is natuurlijk om ook een schilderij te beschrijven.

Bouw eens een bruggetje …………..
Van Gogh heeft in zijn leven nogal wat bruggen geschilderd, waaronder die van
Nieuw-Amsterdam. Kijk er maar eens naar.
Ook de bruggen uit zijn Franse tijd zijn de moeite waard,
Vergelijk die bijvoorbeeld eens met de Japanse brug van Monet.
Opdracht
We gaan nu eens geen brug tekenen of schilderen, maar we gaan een brug bouwen.
De brug maak je in een groepje en moet er niet alleen leuk uitzien, maar ook stevig
genoeg voor …….
(vul hier maar een voorwerpje in: stukje gum, 3 potloden, een liniaal e.d.)
Voorbereiding:
Zorg voor voldoende materialen om de brug van te bouwen. Je kunt gebruik maken
van rietjes, stroken, vellen tekenpapier etc. Zorg ook voor een vastgestelde afstand
die met de brug overbrugd moet gaan worden.
N.B.
Als groepswerk is dit een moeilijke opdracht, omdat er veel overlegd moet gaan
worden.

Hak een gat.
Als je naar het Van Gogh Huis bent geweest, heb je de kamer gezien waarin hij
sliep.
Wie goed heeft gekeken weet nog wel wat er in de kamer te zien was.
Ook de kleuren van de kamer weet je misschien nog wel.
Opdracht
Hak een gat in het plafond van de kamer van Vincent van Gogh en teken op een vel
papier precies wat je je kunt herinneren van de kamer.
Welke spullen stonden daar en waar stonden ze precies.
Gebruik zo nauwkeurig mogelijk de goede kleuren. Vergelijk als je klaar bent je
tekening met die van anderen. Wat hebben jullie hetzelfde en wat is verschillend?
Hoe komt dat?

Groen is ’t gras
Deze activiteit heeft te maken met kleur.
Diverse materialen kunnen dienst doen. De bedoeling is verschillende groenen tot
uiting te laten komen in een werkstuk. Welke mogelijkheden zijn er en waartoe leidt
dat?
Opdracht
Je bent een lieveheersbeestje in een grasveld. Als je om je heen kijkt zie je allerlei
gras en andere planten en die lijken wel op elkaar maar toch zijn de kleuren van die
groene planten allemaal verschillend. Hoe doe je dat?
Is de tekening die je krijgt leuk? Bijzonder? Saai?
En die van iemand anders?
Opdracht
Je woont binnenkort in een nieuw huis in een nieuwe stad. Je weet niet hoe het
huis eruitziet. Het enige dat je weet is dat het : “Het blauwe huis” heet. (of rood, geel
etc.)
Hoe zou zo’n blauw huis eruitzien?
Is alles blauw of alleen de dakpannen en de voordeur?
Teken / schilder het maar ………….

Het spookhuis
Doel:
Door passend kleurgebruik een bepaalde sfeer creëren in een tekening of schilderij.
Materialen:








(vinger)verf
waterverf
wasco
kleurpotloden
houtskool
Oost Indische inkt
Etc.

Opdracht:
Deel een vel papier in tweeën. (horizontaal, verticaal of diagonaal)
Bedenk een tegenstelling : zonnig/bewolkt ; begrafenis/bruiloft ; dag/nacht en
dergelijke.
Gebruik de kleuren die jij vindt passen.
De twee helften van de tekening zullen niet alleen wat betreft onderwerp maar ook
wat betreft kleurgebruik verschillen.
Opdracht:
Naar aanleiding van deze opdracht kun je met de kinderen praten over schilderijen
die ook een bepaald onderwerp en een bepaalde sfeer uitdrukken.

Dichtbij of veraf.
Bedoeling:
Perspectief leren gebruiken.
Aan de hand van enkele tekeningen van Van Gogh proberen de kinderen ook in hun
eigen werk bepaalde technieken te gebruiken om diepte in hun werk aan te
brengen.
Werkwijze:






Praat met de kinderen over de voorbeelden.
Hoe zie je of iets op de tekening dichtbij is of veraf?
Is daar één manier voor of zijn er verschillende mogelijkheden?
Met een kopie van een tekening en overtrekpapier kun je kijken hoe de lijnen
lopen.
Natuurlijk is het aan de kinderen om het ook eens te proberen.

Materiaal:
Voor deze opdracht is tekenachtig materiaal in eerste instantie het meest geschikt.
Potlood, inkt of balpen zou heel goed kunnen.

“In het veen kijkt men op een turfje niet”
Omdat Vincent van Gogh in zijn Drentse periode met het veen kennismaakt geven
we wat achtergrondinformatie over het veen en de turf die er werd gewonnen.
Het woordenboek geeft aan:
 Turf komt uit het veen.
 Turf werd gebruikt als brandstof.
 Turf bestaat uit plantenresten.
Veen is gevormd in de tijd tussen 6000 en 500 voor Christus.
Het klimaat toen was warmer en vochtiger en heel geschikt voor de groei van
veenmos.
Dit mos vormde een dik tapijt; hier en daar vele meters!
Veengebieden waren moerassig. Je kon er niet lopen, rijden of varen.
Ze waren dus erg geschikt als grensgebied.
Laagveen / hoogveen:
Laagveen ligt laag en de planten erin groeien van grondwater. (voedselrijk)
Hoogveen ligt dus hoog en de planten groeien er door regenwater. (voedselarm)
Vincent komt terecht in een hoogveengebied. Hier was het nat en drassig. Men
begon met het afgraven van het veen pas na het graven van kanalen, zodat het
water uit het veenpakket in de kanalen zakte. Het hoogveen werd droog en de
gewonnen turf kon per schip worden afgevoerd.
Het grote kanaal; het hoofddiep, had zijkanalen; wijken.
Het stuk veen tussen twee wijken heette een eiland. Die eilanden werden ontwaterd
door een stelsel van sloten en greppels.
Het afgraven van veen was zwaar werk. Spierkracht deed het werk. Mannen,
vrouwen en kinderen maakten lange dagen voor een schamel loon; er heerste
armoede.
Pas toen men machines ging gebruiken werd het werk draaglijker.
Het gevolg was echter werkloosheid. De armoede bleef.
Een beetje geoefende turfsteker stak 18.000 tot 24.000 turven in een dag of zeven.
Hij gebruikte hierbij speciaal gereedschap. De “turfsteker” was een breed mes aan
een lange steel. De turfschep, de “oplegger” diende om de turven te verplaatsen. De
turven werden in torentjes gestapeld om in de wind te drogen.
Er was ongeveer 180.000 ha. veen. Er is nog 2% van over. (3500 ha)
Vincent had respect voor de mensen die hier woonden en werkten in het veen. Ze
verdienden een eerlijke boterham met hun eigen handen. Ook het landschap vond
hij prachtig. De inwoners van dit gebied moeten Vincent daarentegen maar een
vreemde snuiter hebben gevonden.

