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Vrije expressie:
vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting
Vrijheid betekent: zelf het onderwerp en je materiaal kiezen en zelf
bepalen wanneer je hiermee aan het werkt gaat. Geef de sleutel in
handen van de kleuters, laat ze zelf beslissen wat ze doen. Gun hen
het plezier dat vrijheid (zonder richtlijnen en voorschriften)
teweegbrengt.

Vrij verbeelden maakt het mogelijk je gedachtewereld te (laten) zien
en op te waarderen. Vrije expressie helpt om te begrijpen wie je bent,
een zelfbeeld te ontwikkelen.

Vrijheid heeft naast een pedagogische kant ook een maatschappelijke,
het gaat om de rechten van kinderen. Het gaat er om dat ze hun ge-
voelens, ideeën, wensen en dromen naar voren kunnen brengen en
dat die serieus worden genomen. Deze vrijheid blijven we nastreven.42

a2 Zie voor vrije expressie ook: De Vrije tekening:
- C. Freinet, Natuurlijktekenen.
- Elise Freinef Expressief tekenen.

De twee teksten belichten twee kanten van het recht op vrije expressie.
De Freinetbiliotheek, vertaald 2014

textiele werkvormen, taa lexpressie, toneelspelen,
poppenkast, film, fotografie, digitaal, muziek,
techniek, pantomime, dans en bewegen,
een heerlijk potje kleien ...

tekenen, il lustreren, schilde ren, knutselen,
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Kleuterleidsters weten heel goed dat tekenen geleideliik opklimt
von vormeloze 'toevallige' Iiinen noar een bewuster tekening.

Dit gebeurt doordot een gesloagde hondeling wordt herhaald
tot het een outomatisme wordt. Net ols iedereen, doen kleuters
hun best wanneer ze bezig ziin met dingen die ze zelf kiezen,

vanuit hun wezenlijke interesses. Noast hun inzet is het resul-

toat van het proefondervindeliik verkennen afhankeliik van:

1. Ondervonden hindernissen. De snelheid waormee het
jonge kind een vaordigheid ontwikkelt, hongt ook of von

de moeilijkheid von een hindernis die hiitegenkomt.
Hoe belongrijker die hindernis, des te noodzakeliiker
het is om ondere wegen te zoeken.

2. Handigheid van de kleuter.
3. De invloed von de omgeving (voorbeelden, opmerkingen,

hulp, suggesties ...). Jouw invloed, moar misschien nog

meer die van leeftijdgenoten, omdat hun ossistentie
geregeld beter op moat is.qz

Freinet

43 DeVrijetekening:C. Freinet, Natuurlijktekenen
De Freinetbibliotheek, vertaald 2014
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Je verbeelding leren
gebruiken, helpt om meer
in jezelf te geloven.

Wanneer kleuters mogelijkheden krijgen,
zie je een oneindige reeks activiteiten om hun
omgeving te beheersen. Ze willen zich continu verbeteren
en maken zich allerlei technieken van verbeelden eigen door te
doen (proefondervi ndelijk).

Ze doen werk van klasgenoten na omdat ze dat mooi vinden of
omdat ze op een idee zijn gebracht en hun eigen versie willen maken.
Ze worden geïnspireerd door kleuters die een vaardigheid al onder de

knie hebben. ledereen verwerkt nieuwe mogelijkheden op zijn eigen
manier. Een kleuter ontwikkelt zich door te doen, hij oefent en ver-
betert een vaardigheid door hem telkens toe te passen. Geslaagde

activiteiten worden herhaald en herhaald. Als je ergens handigheid
in krijgt, geeft dat voldoening. Dus ga je verder, oefen je nog wat
meer. Het succes stimuleert en iedereen kent de drive (de werklust)
waarmee een kleuter aan het proberen gaat: herhalen, herhalen tot
hij het écht kan.

Als kleuters in hun element zijn, tonen ze in hun verbeelding durf,
vindingrijkheid, oorspronkelijkheid en laten een verrassend
zelfvertrouwen zien.

De Reeks 1"5: freinet-kleuteronderwijs.



Wanneer kleuters papier, een klomp l<lei, instrumen-
ten of ... kunnen pakken, hebben ze middelen om
een ervaring vorm te geven. Door verbeelden leren
ze met andere ogen naar zichzelf en de dingen kijken
Door verbeelden kunnen ze zelfbewustzijn ook
delen, er over praten en het bewaren.

Het vrije verbeelden helpt je om de werkelijke interesses nog beter
te leren kennen. 'Je ziet hen door hun eigen ogen'.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.

Vrije expressie gaat altljd direct of indirect over jezelf. Verbeelden
is een actieve vorm van waarnemen, een effectieve manier om stil
te staan bij wat je doet. Het geeft aan hoe je ie leefwereld ervaart,
wat indruk op je maakt, waar je echt aandacht voor hebt en meer
over zou willen weten. Werk laat signalen zien van het leven van
een kleuter en zijn groeiende persoonlijkheid.

Zit er wel genoeg muzíek in je vrije expressie?

Het halve werk: een creatieve omgeving met goed gereedschap
Je schept voorwaarden. Daarbij hoort ook een organisatie van je
klas (werkhoeken, materialen, tijd) die allerlei vormen van verbeel-
ding mogelijk maakt. Je besteedt ook nu weer eerst aandacht aan
de inrichting. Je zorgt voor een gezellige, activerende omgeving en
organisatie waar creativiteit mag bestaan en toevallige ideeën
kansen krijgen. Elk jaar is weer anders en zet je bestaande middelen
anders in. Je let op materiaal, je zoekt naar gereedschap waarmee je
vindingrijkheid een zetje wil geven. Je let op kleurgebruik en het met
zorg opbergen van spullen. Het gaat om bereikbaarheid van alles, zo
opgesteld en ingericht dat het uitnodigt tot zelfstandig ontdekken.
je wilt sommige kinderen ook weer niet overprikkelen. Kunnen ze
het zelf pakken? Wanneer je met elkaar aandacht besteedt aan het
zorgvuldig neerzetten en opbergen zijn ze eerder geneigd alles weer
zelf op hun plek terug zetten.

De Reeks l-5: freinet-kleuteronderwijs.
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Mijn lokaal zit vol eersteklas kunstmaterialen
Ragna Robijns

We kiezen er voor om niet in elke kleuterklas dezelfde hoeken te
plaatsen en overleggen welke hoek in welk lokaal komt. Elke collega kan

zich toespitsen op hetgeen waar hij/zij goed in is, het creëert ruimte en
we richten hoeken rijker in. Zo is in mijn lokaal een verf- en drukhoek:

papier in een verschillende moten
en diktes
verf dot klaarstaat in 'anti-knoeipotten'
verschillende maten kwosten en penselen die niet verharen
een bok met goede geslepen (kleur)potloden en een puntenslijper
ecoline,
oost-lndische inkt
aquarelverf
tekenpennetjes
alcoholstiften
dunne stiften
textielstiften
olieverf
acrylverf
olie-pastels
soft-pastels
natuurklei

fimoklei
houtskool (verschillende soorten hord en zacht)
pigment om zelf verf te maken, bister

gVee{gw
I

sch rijf potlode n (vu I potlod en )
washi tape, ducttape
drukspullen
letterbak
wringer
drukdoos
lijmspray
lijmpistool
sterke lijm
kneedgom
m e etl atte n / g eod ri e ho ek

sch etsboe ke n (d u m my's)
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De inrichting van werkhoeken beschrijven we in hoofdstuk twee
uitgebreid. Hier voegen we nog ideeën voor vrije expressie toe:

- 'Expressieve talen' ontwikkelen ze met behulp van gevarieerd en
vooral ook uitstekend materiaal. ls er voldoende dat tegemoet
komt aan de noden van de kleuters dit jaar in jouw groep.
Materiaal dat bij elkaar hoort voor één creatieve techniek staat
handig en logisch bij elkaar:

o Per techniek een (stapelbare transparante?) bak,
. met daarin alles wat voor die techniek nodig is:

' Drukdoos met inkt op glycerine-basis en zachte rollers
' Ecolinedoos met fijne penselen en vetkrijto Boetseerdoos met kleisnijders, spatels en lusseno 

Doos met goede alcoholstiften

Als ze die bak pakken, kunnen ze direct..'n tr", werk.44

Je zet de punten dáár op de i waar ze horen

44 Zie voor het vullen van bakken rond illustratietechnieken met goede materialen ook:
Jeroen Tans. Mooi werk. Dat geeft een overzicht van achttien illustratie-technieken met
tips en prachtige voorbeelden van kinderwerk. De Reeks 11



Een bak met brillen,
planken met schoenen,
een plank met gekke hoedjes,
een bak met petjes,

een bok met maskers
en eentje met allerlei soorten tossen ..

Vanuit de huidige kennis over de ontwikkeling van
kinderen ligt het voor de hand dat scholen veel
investeren in drama op school.
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Kies vooral goed materiaal: echt en fijn gereedschap is het halve
werk, het ECHTE werk! Werken met zulk materiaal is aangenaam
(je wordt er vrolijk van) en resultaten worden beter. Succes
stimuleert, Neem de hindernis van slecht functionerende spullen
weg. Gooi stiften die het niet of slecht doen weg. Hetzelfde geldt
voor kleurpotloden waar nauwelijks mee valt te kleuren. probeer
het zelf maar eens. Dat betekent dat je geregeld kiest voor
duurdere materialen (vaak van de professionele handel),
waar veel beter mee is te werken

Het is interessant om vaker de link te
leggen naar allerlei boeken rond kunst

Een wringer om te experimenteren en oplagen te drukken;
Een timmerhoek met een werkbank op kinderhoogte. Echt gereed-
schap, overzichtelijk opgehangen. Hout, spijkers, schroeven, lijm;
Een dramahoek met rekken verkleedkleren, levensgrote spiegels,
planken met schoenen, een plank met gekke hoedjes, een bak
met petjes, een bak met (vreemde glasloze) brillen, een bak met
maskers en eentje met allerlei soorten tassen ... een rijtje vrolijk
gekleurde paraplu's ...

Een muziekkast, waarin bakken staan met instrumenten, cd's
met (eigen) liedjes en boeken over instrumenten en muziek.
Bij een (virtual) keyboard of klokkenspel zijn melodietjes
makkelijk te vinden, de noten liggen klaar.
Een tafeltheater waar jij of kleuters aan de hand van een
reeks tekeningen hun verhaal vertellen.
Een (oude) overhead projector of een lamp en een schimmendoek
waarop ze met kleuren en schaduwen verhalen laten ontstaan.

Bij kleuters die verbeelden lastig of nog een beetje eng
vinden werken druktechnieken erg goed. Bij een oplage
heb je al snel een paar mooie resultaten.

De Reeks L5: freinet-kleuteronderwijs



Knutselhoek
Olivia De Wilde

- Een grote en ruime hoek, woor de ze voldoende creatief aon het
werk kunnen.

- Een kast met gevarieerd moteriaal dat iedereen zelf kon pakken.
papier, korton, ijzerdraad, schoren, knopen, kurken, pluimpjes
en wosknijpers, sorteerparels, rietjes, stukjes en bolletjes touw,
p I o kb a n d, p ij pe n ro g e rs, stifte n, potl o d e n, ve rf, a I Ie rl e i ko ste loos
moteriool ...

Ze mogen ten allen tijde alles nemen en werken veel met ijzer-
drood: doar maken ze groog allerleitechnische dingen von.
Er staon drie bakken: karton, plostic flessen, flacons.
Materiaal dat werd weggedoon. Ze nemen alles uit deze
bokken om kostelijke dingen mee te knutselen

lk ben steeds op zoek naar grappige kleine dingetjes woormee ze
hun creotiviteit bot kunnen vieren.

De hoek werkt goed omdat
- Kleuters zelf een octiviteit gaon plannen, ze gqon hierdoor meer

specifiek te werk.
- Ze met meerdere kunnen kiezen voor dezelfde hoek en ze elkaar

spontoon en vlot volgen en helpen.
- Er voortdurend voldoende uitdagende materiolen oonwezig zijn.

Er is plankruimte om zelf materiolen toe te voegen.
- Er een grote werktafel staat.

Kisten vol verhalen: hang (in de gang) voor iedere
kleuter een mooÍ afgewerkt kistje aan de muur,
waarin ze trots hun eigen werk tentoonstellen.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.
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Een leesplank, waar voorkanten van creatieve boeken je steevast
uitnodigend aa nkijken.
Een map met mooi werk van klasgenoten waar ze inspiratie vinden
voor muzische verwerking. Wanneer je in insteekhoezen een mooi
werkje uit de klas steekt (of een foto daarvan) en aan de andere
kant foto's van de benodigde materialen, krijg je haast vanzelf
een groeiende hoeveelheid'fiches' rond vrije expressie.
Kaders (A3 en 42)waar mooiwerk in opgehangen wordt.

lk doe mee met het groepje, ga zelf ook met de techniek
oon het werk. lk maok oltijd iets.

Wat zit in welke kast en waar vinden ze bijvoorbeeld scharen?
Maak ook in je leeshoek de link naar kunst en boeken rond kunst,
boeken over allerlei expressievormen. Boeken om plaatjes te kijken
en kleuters te laten inspireren door kunstenaars op vele terreinen.+s

Met welke antenne zit je in de kring? Luister je
met een antenne voor vrije expressie of voor ..

4s Bij museumwinkels zijn vaak prachtige kinderkunstboeken te koop.
Originele doe-boeken rond schilderijen, prachtige monografieën en allerlei
andere uitgaven waarmee kleuters geprikkeld worden door beeldende kunst.
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Door je reactie maak je ruimte voor verbeelden.
Tamora Willems

Laney vroagt'hoe wordt kledij gemoakt?'
We goon op onderzoek in boeken en vinden behoorlijk wat
interessante dingen. Natuurlijk willen ze niet bij de pakken
blijven zitten en we schrijven een briefje met de vroog noor
de ouders om stoffen en naaigerief mee te brengen.
Zelf neem ik mijn stikmochine al vost mee.

Noooooit hqd ik durven dromen wot er is uitgekomen.
Ze goon qan het werk met het maken van patronen.
Ze observeren meegebrochte stof en proberen dit ook I

in hun patroon te steken. We gaan somen meten;'reke-
ning houdend met 'een extro boord' voor tijdens het
stikken. ledereen komt met een qnder idee op de proppen.
Van een jurkje, tot een rok, tot een zelf ontworpen broek,
een knuffel-uiltje, een sjaol en een superhelden-cope.
De kleuters die oon beurt zijn gekomen hebben prachtige
dingen gemoakt. Ze goan ollemoalzelfstondig aan het
werk, om nodien individueel begeleid te worden oan de
machine. Er wordt uiteroard ook geëxperimenteerd met
noald en draod. Qua techniek telt die activiteit toch ook
wel weer.

Á,

t
a

Hoe krijg je hen zo ver
of liever: hoe komen kleuters tot vríje expressie?

De drang om te maken, om te tekenen zit diep in ons. Toch gaat
vrij verbeelden niet vanzelf, ook al heb je een fantastisch ingerichte
werkruimte. Alleen maar kijken naar verkennende kleuters is niet
genoeg. Een moeder beperkt zich immers ook niet tot het aanhoren
van haar brabbelende peuter. Ze past zich aan áan vragen en behoef-
ten van elk van haar kinderen. Ze zet ander speelgoed in de kast.
Zonder zich op te dringen, praat ze steeds met hen, spreekt woorden
nog eens goed uit, herhaalt zinnen, gaat in op vragen, speelt mee en
steek de helpende hand toe. Het kind groeit door de emotionele
rijkdom van haar reageren en voordoen.

Kinderen brengen heel wat onderwerpen in de kring. Je inspireert
door de manier waarop je op hun uitleg ingaat. Je bent enthousiast
over een idee, een techniek, mooi werk... Door je reacties op vragen
en je opmerkingen maak je ruimte voor verbeelden.
Je laat ze de vertelling achter een tekening spelen, ze zingen liedjes bij
het onderwerp, doen taalspelletjes, dansen, maken gebaren, klappen,
horen klanken, ritmes, mooie woorden, gekke woorden, vreemde
woorden en zinnen. Ze kijken, luisteren, gaan meedoen en nadoen.
Je introduceert kunstzinnige activiteiten aansluitend op wat ze zelf
inbrengen. Je hebt dus geen vast jaarprogramma, waar staat in welke
week je welke techniek aan welke kleuters zal aanbieden. Het leven
in de groep bepaalt werk en ritme.

)e bewt weL gyoter d,aw de lzLwderew, vwaay
d,aarow wog wLetbeter. >oe wLee, werlz vwee 2

Het zit in veel dingen: veilige sfeer, echte vrijheid, je
materiaalkeuze, je inrichting, je begeleiding bij het werk,
je goede voorbeeld, je kringgesprekken, je reflectie ...



Muurplastiek op één van de gebouwen von de Ecole Freinet in Pioulier bij Vence

Vríjjezelf uítdrukken
- op popier van allerlei formoten, op korton, textíel,

boetseren met het bijno ideale moteriaal klei-
geeft een explosie van plezier en leven.

Freinet

Muurplostiek bij het zwembad von de Ecole Freinet in Pioulier bij Vence
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We hebben al eerder gezien dat je kringgesprek, werk en je begelei-

ding afstemt op wat ze al weten en kunnen omdat dat het leren sterk
beïnvloedt. Je dwingt hen niet om naar je eigen normen te werken,
Je onderwijs sluit aan bij ervaringen en het zich ontwikkelende
bewustzijn van de kleuters dit jaar in jouw klas. Je helpt en komt met
tips die passen bij hun ontwikkeling:

- Aan kleuters die op eigen kracht van start gaan, geef je geen

adviezen. Die volgen hun eigen creatieve impulsen wanneer ze

ongehinderd kunnen werken. Van belang voor hen is dat de vaart
er in blijft en dat ze ongestoord hun fantasie kunnen ontplooien.

- Je laat hen verkennen en oefenen om zelfgekozen materiaal en

vaardigheden in de vingers te krijgen, om successen weer te
gebruiken bij volgende verbeeldingen.

- Wanneer het uitkomt, of wanneer je het nodigvindt, biedt je een

variatie op een techniek aan, waardoor ze mogelijkheden ervaren.
Je gaat zelf met een groepje aan het werk.

- Bij onzekerder kleuters kan soms een striktere aanpak van een

techniek helpen. Bij kinderen waar de ontwikkeling haast vanzelf
lijkt te gaan, kan het bijna te gemakkelijk gaan. Als die zich in
clichés herhalen, zorg je voor nieuwe prikkels of bied je een nieu-
we techniek aan, waar ze weer hun tanden in kunnen zetten.
Wanneer een kleuter hardnekkig vast blijft hangen in eenzelfde
krabbel, zal een zetje helpen. Ander materiaal of commentaar
van klasgenoten zijn daarvoor geregeld al voldoende. Je kent
je kleuters en haalt er zo nu en dan een uit zijn comfortzone.

- Je stelt vanaf het begin wel eisen aan zorgvuldig materiaalgebruik.
- Je gaat in op vragen, overlegt bij hindernissen, je helpt, je laat zien
- ls er in je organisatie ruimte voor plotselinge opwellingen, die we

zo goed kennen van kleuters?

Be leven, erva ren, gen ieten, verwonderen, bewonderen

- Je zet elke dag één scan of foto van mooiwerk op het blog.

- Elke klasse(n)krant begint met een kunstwerk op de voorpagina
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Een goede buur is beter ...
Wanneer je kennis en kunde niet zelf bezit of op school kunt
vinden, go je op zoek in de schoolomgeving of ga je er met
de groep op uit.
Nodig bijvoorbeeld ouders, opo's, omo's en bekenden uit.
We weet... vind je een professioneel musicerende moeder,

een filosoferende buurman of andere creatievelingen om
mee te werken in je groep? Laat hen met passie vertellen over
datgene woar ze hun ziel en zaligheid in leggen. Hun eigen
manier van kijken en proten over hun werk bei'nvloedt kleuters.
En wanneer het op verbeelden oonkomt, helpen deze deskun-

digen bij het vinden van goede moteriolen, technieken en

werkvormen.

Wat weet jij van mensen die naast de school wonen, van

hun beroep, hun hobby's? En van overburen? Weet je wat
culturele instellingen in de omgeving hebben te bieden?

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.

Je helpt kleuters met hun verbeelding beter te kijken. Je helpt het
kind bij zijn successen, moedigt aan, doet voor, doet mee, waarbij je
er op let dat ze wel zelf de maker van hun eigen werk worden.

o Je gaat mee in hun enthousiasme door hen te helpen waarnemen.
o Je bekijkt met kleuters eerder werk.
o Je wijst ze op spannende, verrassende details en veelbelovende

aspecten.
o Je kijkt uit met ingrijpen in het werk en toch neem je af en toe
o zelf roller en kwast in de ha nd om te laten zien wat je bedoelt.

Kleuters maken vrijwel zeker werk met oorspronkelijke details
(door onhandigheid, door fantasie, door gevoeligheid).
Hun werk vormt hun wereld in wording; een'choos'waaruit beetje
bij beetje een eigen stijl ontstaat.
Haal zo nu en dan voor de hand liggend materiaalweg (bijvoorbeeld
de stiften) zodat ze op zoek gaan naar andere materialen.
Het helpt wanneer je zelf ook uit je comfortzone durft komen.
Je gaat zelf ook mee aan het werk. Doe mee. Durf zelf ook te
experimenteren. Mislukken mag immers. Maak vooral ook gebruik
van je eigen passie voor verschillende vormen van verbeelding,
voor technieken om ze te inspireren.
Ook al zijn er veel creatieve werkmogelijkheden, een kleuter
wil ook kunnen kiezen om eens even niets creatiefs te doen.
Hij heeft de mogelijkheid om voor ander werk te gaan.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.
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ln een museum ontdek je hoe fijn
kijken eigenlijk wel is
Heleen von den Broek

ln 'De Buitenplaats' is werk van Jon Steen ujt Den Andel ten-
toongesteld. Daar wil ik graag heen, want beelden von mensen
met vleugels, boten met wielen en een nogebouwd otelier...
het lijkt me fantastisch voor mijn fontosievolle kleuters (4 en 5 jaor).

ln de kring loat ik foto's zien van de kunstenaor en van zijn werk:
een wot oudere mon, die veel von vogels houdt, zich soms schm'inkt
en verkleedt. Hij moakt beelden en schilderijen. Waarom maokt Jan

beelden von mensen met vleugels? Wat denk je? Woorom heet dit
beeld 'coco.n'? Zou deze boot echt kunnen voren? Natuurlijk gaat
het niet om 'goede' ontwoorden, maar we oefenen in het kijken,
associëren en verwoorden. Achterof denk ik dot dit gesprek belang-
rijk is geweest. De kinderen leren de kunstenaar en zijn werk ols het
wore al een beetje kennen

De volgende dag goon we noor het museum. Net als bij andere
omgevingsverkenningen spreken we af om rustig te lopen, gewoon
te proten en deze keer alleen te kijken met je ogen. Enkele kleuters
vinden dot moeilijk. Als we vaker zulke plekken gaan bezoeken zol
het vast makkelijker gaan. Verder spreken we af dot als ze iets moois
zien, we er een foto von moken. De suppoost vertelt dat Jon Steen vroe-
ger als klein jongetje ook oltijd ol zot te tekenen. Hij kan ontzettend
goed vertellen en laat zien hoe het mqken van de grote beelden gaat
(van was naar brons). De tentoonstelling is voor de kleuters een soort
'feest der herkenning' en indrukwekkend, want de ontmoeting met
een vier meter hoog beeld is een heel ondere ervoring dan het zien
van een foto von het beeld. De reacties van kinderen zijn prachtig:

- Heeft hij in zijn eentje een heel museum vol gemookt?
- Sommige tekeningen zijn buiten de lijntjes gekleurd.

lk hod een uurtje gepland voor het bezoek. Een volgende keer
blijven we vost longer.

fl

We hebben veel gezien. Gelukkig hebben we onze foto's nog. Kunnen
we zelf ook'kunstwerken' moken? Hierin heb ik niet afgewacht.
Boetseerwas gekocht, zodat kleuters die willen met'echt' moteriool
(net als Jan) aan het werk kunnen. papier-maché dn kippengoos staan
klaar en ik heb tokken verzameld. Na het brainstormen goqt iedereen
oan het werk. Er volgen gesprekken over hoe we de boot in de lucht
kunnen krijgen en hoe we de constructie dan moeten maken; hoe we
er voor zorgen dat poppetjes blijven stdon en ik vraag hoe hun kunst-
werken moeten heten. tk hoop dat ze ook zetf buiten moterioal goan
zoeken, maar dat gebeurt niet. Waarschijntijk is het museumbezoek
en het knutselen in de klas voldoende. Sommige kleuters haken na
een tijdje af, goon noor de huishoek, leeshoek of ... Je ziet wel vaker
dat de belangstelling bij verschillende kleuters na korte tijd weer
afneemt en overgoat in wot onders. Het hoort blj de ontwikketing
en het is de kunst dat te occepteren en doarvan te zeggen:
Oké, het is goed zo. Op naor iets nieuws.

Anderen gaon moqr door, die maken de volgende dagen werk-
stukken af voor een tentoonstelling in de klas. We moken een
bedonkbrief metfoto's voor Jon Steen en dat tijkt het einde.
De kunstwerken zullen nog lang op school stdan.

ln ons klasse!krantje kan iedereen nogenieten en ik schrijf er in:
We willen kleuters loten ervoren dat er zoveel te zien is, als je
maar kijkt! En er is niet alleen veel te zien, maor ook veel te
bespreken, te verbazen en te genieten. Geen moeitijke
kunstbeschouwing, moor gewoon kijken, voelen, ervoren,
beden ken, associ ëren e n expe ri me nte re n.



V/at heb je nodig?

Heel stevig papier of dun karton.

Potjes met (oude) resten glansverf
of Glossy Paint van Creall

of resten zeefdrukinkt op waterbasis.

Een werkschort.

Vouwdruk
een activiteit in de serie vlakdruk, die ook wel spiegeldruk wordt genoemd

Stap voor stap

1. Vouw het papier van tevoren een keer dubbel

2. Kies twee kleuren.

3. Breng een mopje of een streep verf aan. ,*y{

,,O4.

5.

6.

Dichtvouwen en dan wrÍjven. \
\

Openvouwen en je ziet het eerste resultaat! ,

Je kunt besluiten om ergens nog wat verf
toe te voegen of een derde kleur kiezen.
Die wordt dan opnieuw opgebracht.

7. Weer dichtvouwen en wrijven.

Ë,
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Jeroen Tans. Mooí werk. Geeft een overzicht van achttien
ill ustratietechnieken met tips en prachtige voorbeelden.
De Reeks 11
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Kleuters onderdompelen in een bad vol (geschreven) taal
6.7 Ze kijken,luísteren, ze doen na, doen mee
6.2 Je maakt zichtbaar aantekeningen
6.3 Je schrijft tijdens het kringoverleg
6.4 Je moakt zichtboor aantekeningen tijdens de werktijd
6.5 le schrijft samen zinvolle brieven, mailen, opps ...
6.6 Je noteert mooie, gekke, grappige ... uitspraken
6.7 Je zorgt bewust voor een lokaolvol beelden, voltaal
6,8 Schrijven bij een tekening

De Reeks L5: freinet-kleuteronderwíjs.
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Hoofdstuk 6

Vrije tekeningen met teksten

Kleuters onderdompelen in een bad vol (geschreven) taal
6.7 Ze kijken, Iuisteren, ze doen na, doen mee

Kleuters horen klanken, woorden en zinnen. Ze kijken, luisteren,
doen na en gaan op taalverkenning thuis, bij familie, op straat, op
de kinderopvang...
ze zien taal op kleren, op allerlei paklGn drank en de pot pindakaas,
in tijdschriften en reclamemateriaal, in prenten- en andere boeken,
op tv, teksten op huizen, in winkels, op vracht)auto,s, in computer_
spelletjes ... sommige kleuters zien ouders veel schriftelijke taal
gebruiken. Tezien hen lezen en schrijven (typen), appen, bood_
schappenlijstjes maken, agenda's bijhouden ... Anderen worden
thuis minder geprikkeld op het gebied van letters en lezen of zijn
er minder gevoelig voor. De verschillen in taalervaringen zijn groot.

ln je klas heb je alle kinderen bij elkaar, dus... grijp je kans en dom_
pel iedereen in je lokaal en op de gang onder in een bad van taal.
Je organiseert je onderwijs zo dat ze taal gebruiken en tegenkomen,
veel taal in allerlei vormen en soorten (net als in de wereld om ons
een). Taalactiviteiten in de klas die helpen en inspireren om ervarin-
gen te bespreken, om sociale vaardigheden te ontwikkelen, om hun
verbeelding te laten spreken en vat te krijgen op hun leefwereld.
Ze horen weer woorden en zinnen, ze doen na, ze doen mee en
gaan op taalverkenning in je actieve klas. Omdat in deze functio_
nele taalverwerving gesproken taal centraal staat, ben je telkens
op zoek naar allerlei werkvormen waarbij ze ook schriftelijk taal-
gebruik tegenkomen en kunnen ontdekken.

De Reeks 15: freinet-kleuteronderwijs.


