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          REMBRANDT 
Het is dit jaar het jaar van Rembrandt.  Dus ga je er natuurlijk aandacht aan besteden in je stagegroep. 

Om je het wat makkelijk te maken, krijg je hier een beknopt werkboekje met allerlei ideeën om uit te voeren op je 

stageschool. Reserveer een ochtend samen met je mentor en maak er een onvergetelijk project van.  Succes 

verzekerd. 

 

Over Rembrandt 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn 

 

Vakkenintegratie 
Betrek er ook andere vakken bij. Rembrandt is geboren in Leiden. En hij ging daarna naar Amsterdam. Topografie: 

waar liggen die plaatsen? Hoe loopt de Rijn.  Hoe lang duurt het voordat je erheen wandelt. De trekschuit? Hadden 

ze al een fiets? Welke geld hadden ze? Bedenk een rekenles. 

Hoe was het dagelijks leven? Wat aten ze. Hoe waren de ziekenhuizen? Hadden ze al een tandarts? 

Welke muziek was toen modern. Hoe zagen de huizen er uit. De mode. Hoe gingen ze naar de wc? 

Hoe zag Amsterdam er uit in de Gouden Eeuw. 

De Gouden Eeuw. De VOC, grachtenpanden, zeilschepen, rede van Texel,  arm en rijk. 

Alles is heel makkelijk te vinden op internet. Kies een onderdeel uit wat je zelf leuk vindt om over te vertellen. 

Op internet zijn ook liedjes te vinden over Rembrandt om samen met je groep te zingen. 

  

Het begin 

Laat op het digibord wat kunstwerken zien van Rembrandt. 

Deel het Rembrandt-alfabet uit, te vinden in deze lesbrief.  

Wat weten de kinderen al van Rembrandt? Help gerust een beetje en ga wat klassikaal invullen. 

Dan ga je een verhaal voorlezen, dit staat onderaan deze lesbrief. De kinderen mogen tijdens het luisteren ook 

gerust wat gaan invullen op hun alfabetblad. 

Het Rembrandt-alfabet is een prima manier om de woordenschat uit te breiden. 

 

Filmpjes. 
Klokhuis heeft prachtige uitzendingen: 

 

https://beleefdenachtwacht.nl/klokhuis/ 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3999/Rembrandt 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3853/Marten%20en%20Oopjen 

https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2649/Rembrandt%20van%20Rijn 

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

Rembrandt is een van de weinige kunstenaars die bij zijn voornaam wordt genoemd.  

Rembrandt van Rijn, geboren in Leiden, in een molen bij de Oude Rijn. Die molen heette De Rijn, vandaar zijn 

achternaam. Zijn vader heette dus Harmen. Leuk om aan je groep uit te leggen hoe zijn naam is opgebouwd, wat 

gebruikelijk was in die tijd. 

Andere kunstenaars ken je van hun achternaam : Picasso, Van Gogh, Willink, Dali. Vaak wordt de hele naam 

genoemd van de kunstenaar, maar beroemd worden met alleen je voornaam komt niet vaak voor.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembrandt_van_Rijn
https://beleefdenachtwacht.nl/klokhuis/
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3999/Rembrandt
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3853/Marten%20en%20Oopjen
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2649/Rembrandt%20van%20Rijn
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Jan Six. 
Dit schilderij hangt nog steeds bij de familie Six, in hun huis aan de Amstel ongeveer tegenover de Hermitage. Na 

afspraak kun je hun huis gratis bezoeken. Zoek maar even op internet. 

Laat dit schilderij op je digibord zien. Het is opvallend hoe precies het gezicht geschilderd is. Maar let eens op de jas 

en de uitgetrokken handschoen. Wat een fantastische moderne kunst. Dat was enorm vooruitstrevend. Zeker voor 

die tijd! Natuurlijk vonden veel mensen dat destijds niet mooi. 

Laat de kinderen Jan Six, of een ander werk van Rembrandt natekenen. Deel geprinte schilderijlijstjes uit. Van 

kartonnen dozen snij je lange stroken en zo maak je heel snel schildersezeltjes en zet hierop de kunstwerkjes. Je heb 

meteen een eerste prachtige tentoonstelling in het lokaal. Maar je gaat onderhand meer doen! 
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Portretten fotograferen. 
Verzamel vitrage, mooie lappen, doeken. papieren taartbodems of crêpepapier. 

In de berging op school ga je fotograferen. Gewoon met een bureaulamp en je mobiel. Het omkleden hoeft niet 

langer zijn dan een paar minuten. 

Print de foto’s in A3-kleur op je school en je heb weer een tentoonstelling. 

Ouders willen graag hun kind op deze manier van je ontvangen. Vraag even naar de AGV-voorwaarden op je school. 

 

    

Een groepsportret is ook heel leuk om te maken! En echt niet veel werk!   

Met bezemstelen als lansen, met vlaggen en trommels ga je de nachtwacht als Tableau Vivant fotograferen. 

 

De Nachtwacht 

Inzoomen op de Nachtwacht: 
https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3

A0.5%2C%22z%22%3A10.95520331133719%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A0.23858719472367745%2C%

22height%22%3A0.1531741657636469%7D%7D 

 

https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A10.95520331133719%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A0.23858719472367745%2C%22height%22%3A0.1531741657636469%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A10.95520331133719%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A0.23858719472367745%2C%22height%22%3A0.1531741657636469%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A10.95520331133719%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A0.23858719472367745%2C%22height%22%3A0.1531741657636469%7D%7D
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Hieronder zie je hoe de normale manier was om groepsportretten te schilderen. 

 

 

Beetje saai, toch?  Rembrandt deed het anders.. 
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Het Korporaalschap van Frans Banning Cock en Willem van Ruijtenburg is de eigenlijke naam van het 

schilderij. De Nachtwacht is een bijnaam, omdat het schilderij in de loop van de tijd donkerder is 

geworden. 

Het schilderij is drie keer ernstig beschadigd door een verward iemand. 

Met zuur overgoten. Met messen bewerkt. 
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Waarom zou iemand juist de nachtwacht gaan beschadigen, gaan de kinderen misschien aan je vragen. 

De Nachtwacht is in de Tweede Wereldoorlog uit de lijst gehaald, opgerold en verstopt. Dit omdat men bang was dat 

de bezetter het kunstwerk zou roven.  

Eerst is het doek opgeborgen in een nog steeds bestaande bunker in de duinen bij Castricum, daarna een tijd in een 

mergelgrot in Limburg. 

 

Toevallig heeft schilder Ludens de “Nachtwacht” nageschilderd, in dezelfde tijd van Rembrandt, maar op kleiner 

formaat. Daardoor weten wat er weggesneden is van de Nachtwacht van Rembrandt. 

Omdat het schilderij van Rembrandt niet op de wand paste in het stadhuis van Amsterdam hebben ze er ter plekke 

stukken afgesneden… 
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Kleurplaten 

Zegen of vloek? Heb je een mentor die beeldend onderwijs geeft met kleurplaten? Jij weet dat het beter kan. 

Netjes kleuren en vooral binnen de lijntjes is misschien iets wat je in je leven juist niet altijd moet doen. Krijgen de 

kinderen toch een kleurplaat, laten ze er dan zelf dan alles bij verzinnen.  
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Een tentoonstelling. 
Maak een mooie tentoonstelling in je lokaal. Of op een andere opvallende plek in de school.  

De schildersezeltjes met de tekeningen.  

De foto’s geprint op A3-papier.  

Boeken, kwasten, penselen en verf. Op het digibord een diashow met schilderijen.  

Maak een quiz. Memoryspel. 

Een ganzenbordspel. Je hebt de Nachtwacht omgegooid, drie plaatsten terug. Je zeilschip van de VOC is op weg naar 

de Oost gezonken, vijf plaatsen terug. Je hebt je atelier opgeruimd, goed gedaan is twee plaatsen vooruit. 

 

Betrek zoveel mogelijk de kinderen er bij. Laat ze de tentoonstelling inrichten, zelf hun ideeën uitvoeren. Laat ze hun 

ouders uitnodigen. De kinderen leggen zelf uit en leiden rond. Jij als leerkracht geeft de autonomie aan de kinderen 

en doet zelf zo weinig mogelijk. Behalve volop genieten van het geheel. 

In dit werkboek staat een lijst met allerlei verwerkingsopdrachten, van zinnig tot suf. Zoek uit wat je haalbaar vindt 

en laat de kinderen het uitwerken. 

 

 

De nachtwacht van heel dichtbij bekijken 

https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.510497552810148

9%2C%22y%22%3A0.5955121562821853%2C%22z%22%3A8.924727052551846%2C%22size%22%3A%7B%22width

%22%3A1.0131935757743835%2C%22height%22%3A0.8744442679655335%7D%7D 

 

 

 

 

 

 

 

https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5104975528101489%2C%22y%22%3A0.5955121562821853%2C%22z%22%3A8.924727052551846%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0131935757743835%2C%22height%22%3A0.8744442679655335%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5104975528101489%2C%22y%22%3A0.5955121562821853%2C%22z%22%3A8.924727052551846%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0131935757743835%2C%22height%22%3A0.8744442679655335%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/nachtwacht/eQEojRwTdypUKA?ms=%7B%22x%22%3A0.5104975528101489%2C%22y%22%3A0.5955121562821853%2C%22z%22%3A8.924727052551846%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0131935757743835%2C%22height%22%3A0.8744442679655335%7D%7D
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Hier schilderijlijstjes om te printen.
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Zelf er iets bij tekenen 
Hieronder het schilderij De anatomische les van dr. Tulp. Maar zoals je ziet wat digitaal bijgewerkt. Laat de kinderen 

op een apart blaadje een voorwerp tekenen. Een laptop, knuffel, legopoppetje…. Uitknippen en op de tafel plakken.. 

Zorg ervoor dat het op de juiste plek wordt gepakt, zodat de mensen op het schilderij er goed naar kijken. 
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REMBRANDT alfabet     
vul bij zoveel mogelijk letter iets in wat je weet van Rembrandt van Rijn 

a     

b     

c     

d     

e     

f     

g     

h     

i     

j     

k     

l     

m     

n     

o     

p     

q     

r     

s     

t     

u     

v     

w     

xy     

z     
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Voorleesverhaal over De Nachtwacht
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Levensloop.                            Begrijpend lezen. Geschiedenis. Woordenschat.
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Lijst van bijna honderd 

verwerkingsactiviteiten 

Schriftelijke taalactiviteiten 

1   Een samenvatting schrijven. 
2   Het samenstellen van een muur- of wandkrant. 
3   Een recensie schrijven. 
4   Een schriftelijk verslag maken. 
5   Een enquête opstellen. 
6   Gegevens verwerken in tabellen en grafieken. 
7   Een stelopdracht (brief, verslag) uitvoeren. 
8   Een thematische groepskrant (of schoolkrant) maken. 
9   Een gedicht zoeken (of maken) en declameren. 
10    Een tekstcollage maken. 
11    Een multiple-choice oefening maken. 
12    Een inhoudsopgave maken met behulp van kernwoorden. 
13    Een associatieoefening met woorden maken. 
14    Een rubriceeroefening maken. 
15    Vragen maken. 
16    Vragen beantwoorden. 
17    Een informatiefolder samenstellen. 
18    Een flyer maken. 
19    Verhalen schrijven bij foto's, dia's of platen. 
20    Een logboek bijhouden. 
21    Een quiz (vragenspel) maken. 
22    Slagzinnen bedenken. 
23    Krantenberichtjes zoeken. 
24    Een thematisch woordveld maken. 
25    Een verhaal afmaken. 
26    Een beschrijving maken bij een plaat, foto, maquette, plattegrond. 

 

Beeldende activiteiten 

27    Een tijdbalk maken. 
28    Een tekening maken. 
29    Een beeldverhaal (strip) maken. 
30    Een plattegrond of situatieschets maken. 
31    Een beeldcollage maken. 
32    Een alternatief verhaal bedenken. 
33    Een maquette maken. 
34    Een zandtafelopdracht uitvoeren. 
35    Een landkaartje tekenen, kleuren, intekenen en er een legenda bij maken. 
36    Een visueel schema maken. 
37    Een affiche ontwerpen. 
38    Een observatieopdracht (binnen of buiten) uitvoeren. 
39    Een kijkdoos maken. 
40    Nieuwe pictogrammen ontwerpen. 
41    Een nieuw logo ontwerpen. 
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42    Een instrument bouwen. 
43    Een knipselkrant samenstellen. 
44    Knipsels en ander materiaal verzamelen. 
45    Een groepstekening maken. 
46    Een plakboek (knipselboek) samenstellen. 
47    Illustraties opzoeken en ordenen. 
48    Stickers maken. 
49    Een raamkrant maken. 
50    Een werk maken (knippen. schilderen, stempelen, plakken). 
51    Een applicatiewerkje maken (van stof of papier). 
52    Een rebus maken. 
53    Een thematische kleurplaat ontwerpen. 
54    Een verzameling aanleggen. 
55    Een Memoryspel maken 
56    Een (ganzen)bordspel maken 
57    Een kwartetspel maken 

Verbale taalactiviteiten 

58    Navertellen. 
59    Een tentoonstelling met uitleg 
60    Een spreekbeurt houden. 
61    Een mondeling verslag doen. 
62    Een interview opstellen en afnemen. 
63    Stellingen bespreken. 
64    Een discussie houden. 
65    Een gesproken krant samenstellen. 

 

Informatieve activiteiten 

63    Een excursie maken. 
64    Een eigen onderzoekje uitvoeren. 
65    Een film bekijken. 
66    Een museum bezoeken. 
67    Een stadswandeling maken. 
68    Een tentoonstelling bezoeken. 
69    Een gastdocent uitnodigen. 
70    Een speurtocht maken. 
71    Een puzzelrit in elkaar zetten. 

Drama- en doeactiviteiten 

72    Dramatiseren. 
73    Het uitspelen van de kern van een verhaal. 
74    Een maskerspel voorbereiden en uitvoeren. 
75    Een poppenkastspel voorbereiden en uitvoeren. 
76    Iets verbeelden door middel van pantomime. 
77    Een schimmenspel maken en spelen. 
78    Een wedstrijd organiseren. 
79    Een rollenspel spelen. 
80    Een modeshow samenstellen en uitvoeren. 
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Audio- en visuele activiteiten 

81   Een hoorspel maken. 
82   Een geluidsband beluisteren. 
83   Een televisieles bekijken. 
84   Een lied maken, zingen, opnemen en afspelen. 
85   Muziek zoeken die bij een thema past. 
86   Een nieuwsuitzending invullen, op video opnemen en afspelen. 
87   Foto's maken. 
88    Een powerpointpresentatie / Prezi maken. 

 

    

 

 

http://www.robkomen.nl/cv/OVERZICHt exposities Rob Komen.pdf

