Algemene lessen
Les 5:
Kaders maken

Lestitel: Kaders maken
Leerdomein: beeld
Lesduur: 75 minuten

Leerplandoelen
Leerplan muzische opvoeding, deelleerplan beeld van het VVKBaO
Beschouwen
1. Openstaan voor beelden.
1.5 beelden te bewonderen en verwonderd te zijn over diverse beelden.
Creëren
5. Beeldende middelen exploreren en ermee experimenteren.
5.1 experimenteren met allerlei materiaal.
8. Strategieën aanwenden bij het creëren.
8.1 zich bezinnen voor te beginnen, door eerst na te denken over de bedoeling die
gerealiseerd moet worden, over welk materiaal er het best wordt aangewend, over
welke techniek kan worden toegepast …
8.4 zich goed te concentreren tijdens het creëren.
8.8 een werkstuk langzaam laten groeien.
Beeldaspecten
12. Het beeldaspect ‘vorm’ ervaren en toepassen.
12.5 Een vorm zodanig versieren dat het karakter ervan wordt versterkt.

Lesdoelen
- De leerlingen beschouwen de kaders.
- De leerlingen vertellen welke kaders er het best zouden passen bij hun schilderij.
- De leerlingen ontwerpen een kader voor hun kunstwerk.
- De leerlingen gebruiken verschillende materialen om hun kader vorm te geven.
- De leerlingen stellen hun ingekaderd kunstwerk tentoon.

Motivering
De leerlingen hebben al heel wat portretten bekeken en kregen de mogelijkheid om een
portret te maken van zichzelf. Op die manier bekeken ze zichzelf ook eens op een andere
manier. Nu kunnen ze een kader maken, om hun portret nog beter tot zijn recht te laten
komen.

Beginsituatie
De leerlingen moeten zeker de les “Maak een portret van jezelf” gehad hebben. Anders heeft
het weinig zin om een kader te maken. Het is de bedoeling dat de leerlingen hun werkje van
die les in hun kader hangen.
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Media
verkleedkleren voor de fotograaf
afbeeldingen van verschillende soorten kaders
kaders
karton
kleurpotloden, stiften, verf
scharen (eventueel kartel scharen)
tekenpapier
gekleurd papier
lijm
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Lesverloop
Inleiding
De fotograaf komt de klas binnen. Hij vraagt aan de leerlingen wat ze de vorige les gedaan
hebben, want hij weet het niet zo goed meer.
De leerlingen vertellen hem wat ze allemaal gedaan hebben. Hij vertelt dat hij nu net een
heel goed idee heeft. Mooie schilderijen en foto’s zitten meestal in een fotokader. Als we nu
eens zo’n kader zouden maken, zodat we ons schilderij er kunnen in stoppen. Hij probeert
de leerlingen hier enthousiast voor te maken.
Daarom heeft hij ook enkele foto’s van oude fotolijsten meegebracht. Ook heeft hij enkele
kaders meegebracht. De leerlingen krijgen eerst de kans om de foto’s te bekijken. Daarna
stelt de fotograaf hier enkele vragen over.
- Hoe zien de kaders er uit?
- Zitten er opvallende stukken in de kaders?
- Welke verschillen zie je allemaal?
- Welk kader vind jij het mooist? Waarom?
- Zien wij nog veel zo’n kaders? Waar zie je ze vaak?

Leskern
De fotograaf legt eerst de werkwijze uit aan de leerlingen. De leerlingen meten zelf de
grootte van hun portret af op het stuk karton dat ze gekregen hebben van de fotograaf.
Daarna kiezen ze hoe groot ze de rand van hun kader willen hebben. Deze kunnen ze dus
bijknippen indien ze dit willen. De fotograaf geeft iedere leerling een voldoende groot stuk
karton zodat ze zelf de grootte van hun kader kunnen kiezen. Het is de bedoeling dat ze
eerst de plaats bepalen, waar hun portret moet komen en dit aftekenen. Ze kunnen de kader
uit knippen om deze dan op hun zelfportret te kleven. Wanneer ze de binnenkant van de
kader uitknippen, moeten ze ervoor zorgen dat hun zelfportret iets groter is dan de kader,
zodat hij er niet door valt. Daarna kunnen ze verder gaan met de opdracht.
De fotograaf bespreekt daarna samen met de leerlingen wat ze zullen moeten doen. Ze
moeten een kader maken voor hun eigen schilderij. Hiervoor zullen ze zich moeten baseren
op de kaders die de fotograaf meegebracht heeft.
De fotograaf bespreekt met de leerlingen de mogelijkheden. Ze mogen zelf kiezen hoe ze
hun kader versieren. Ze kunnen hiervoor verf gebruiken, maar ook stiften, kleurpotloden,
sponsjes om te stempelen, papier, karton (om reliëf te creëren). De fotograaf toont enkele
voorbeelden aan de leerlingen.
De leerlingen denken eerst even na, hoe ze hun kader gaan versieren, vooraleer ze aan het
werk gaan.

Slot
Op het einde van de les ruimen ze eerst samen alles op. De leerkracht toont nu aan de
leerlingen hoe ze hun portret aan het kader moeten bevestigen. Daarna worden de werkjes
tentoongesteld, zodat ze elkaars portret en kader kunnen bewonderen.
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Colofon
‘Met volle kracht vooruit, de beeldbank daagt je uit!’ is een project van Elien De Vreese, AnnSofie Martens en Jolien Sander, drie laatstejaarsstudenten van KATHO Tielt, in
samenwerking met Erfgoedcel Brugge en Stadsarchief Brugge.
Alle gebruikte afbeeldingen komen uit de fotoverzameling van Stadsarchief Brugge. Een
groot aantal afbeeldingen is afkomstig uit de verzameling Brusselle-Traen. Er werd ook
geput uit de verzameling J. A. Rau en de verzameling G. Michiels. Het door ons gebruikte
beeldmateriaal is raadpleegbaar via de website www.beeldbankbrugge.be .
Ook werden er nog enkele andere bronnen gebruikt bij het tot stand komen van dit
lessenpakket:
- Dada. (2000). Dada, het portret. Eindhoven: Plint.
- Dada. (2004). Dada, zelfportret. Eindhoven: Plint.
- Kiefer, A., & Lee, L. (2011). Fotograferen... voor kids. Estland: van Duuren Media.
- Publishers, C. (2008). Praten met kinderportretten. Leuven: CEGO Publishers.
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