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Schoolproject  •  Kleur      Groep 1-8      Een kleurrijk schoolproject

Schoolproject

Positieve effecten
Er zijn veel positieve redenen te bedenken om 
een schoolproject te starten. Een schoolproject 
verbindt alle groepen. Het team werkt gemeen-
schappelijk aan een onderwerp. En die samen-
werking is goed voor de school. De teamleden en 
de kinderen werken samen, waardoor een onder-
linge samenhang ontstaat binnen de school.
Ook de ouders worden op een leuke manier 
betrokken bij de school. Ze horen van het project 
en vaak komen ze dan naar school voor een 
afsluitende tentoonstelling of een optreden.
Gezamenlijk wat neerzetten, een groepsprestatie 
leveren. Iets om trots op te zijn. Maar hoe ga je 
te werk? In dit artikel bieden wij u handreikingen 
voor het starten van een schoolproject. En dan 
ook nog een project met een fantastisch leuk 
onderwerp, namelijk: Rood! U kunt er meteen 
mee aan de slag!

Voorbereiding 
Na het kiezen van een onderwerp en het vast-
stellen van de periode waarin het schoolproject 
plaatsvindt, kan de voorbereiding beginnen. Een 
herkenbaar verschijnsel is, dat niet elke leer-
kracht zich even betrokken voelt bij een project. 
De directie bepaalt de data, anderen bedenken 
het onderwerp en komen met suggesties en de 
overige leerkrachten mogen meedoen. Maar 
soms voelt het dan als ‘moeten meedoen’. Na-
tuurlijk kun je nooit iedereen enthousiast krijgen 
voor een thema. Wel kun je leerkrachten een 
hand reiken en ervoor zorgen, dat ze niet alleen 
staan tijdens het schoolproject. En hiervoor doen 
wij u enkele suggesties.

 Begin gezamenlijk een brainstormsessie
Het kan enorm stimulerend werken, om – als col-
lega’s onder elkaar – met een lege blocnote voor 
de neus te bedenken wat er allemaal kan met het 
onderwerp. Zorg voor een goede mix van onder-, 

In april 2012 kreeg basisschool De Driemaster uit Alkmaar de 

Cultuurschooltrofee overhandigd. Deze prijs wordt uitgereikt aan de 

school, die cultuur een vaste plek geeft binnen de school. Rob Komen 

van genoemde basisschool vertelde hoe hij de cultuurprojecten van 

de school laat aansluiten bij de belevingswereld van zijn leerlingen. 

De projecten, die hij zelf ontwerpt, stelt hij via de schoolwebsite 

beschikbaar aan collega’s van andere scholen. De jury prees hem 

om zijn creativiteit en collegialiteit. In dit artikel deelt hij – in 

samenwerking met Sanne Ramakers – een van zijn projecten met de 

lezers van het Praxisbulletin.
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midden- en bovenbouwleerkrachten. Geef de 
deelnemers van tevoren de opdracht mee, om 
vooral te denken in termen van ‘ja en…’ en niet in 
termen van ‘ja, maar…’.

 Geef kant-en-klare tips
Is er geen tijd om een brainstormsessie te 
houden? Dan kan het ook helpen, om vooraf 
een lijstje te maken, waarop al enkele suggesties 
worden gegeven.

 Deel en ruil lessen
Veel scholen werken inmiddels met digitale 
schoolborden. Zodra er een les op zo’n bord 
ontworpen is, kan die les gemakkelijk worden 
uitgewisseld. Las tijdens de lunch (of na school-
tijd) een moment in, om even kort na te bespre-
ken. Het delen van ervaringen werkt stimulerend 
en motiverend.

 Betrek de ouders op tijd
Informeer ouders tijdig voor aanvang van het 
project en plaats eventueel een oproep. U kunt 
ouders bijvoorbeeld vragen om een gastles te 
geven of mee te denken over activiteiten tijdens 
de projectweek.

 Organiseer begin en eind 
• Zorg voor een duidelijke start en een duidelijk 

einde van het project. Het schoolproject heeft 
de duur van een week. Die week – met het 
thema Rood! – wordt bijvoorbeeld feestelijk 
geopend door van tevoren een oproep te doen, 
met de vraag of alle kinderen rode kleren aan 
willen trekken. Een groepsfoto op het school-
plein, het vormen van het woord ‘rood’ met kin-
deren, een modeshow. Allemaal leuke ideeën, 
om het project op feestelijke wijze van start te 
laten gaan.

• Een einde bedenken is eveneens ontzettend 
belangrijk. Het schoolproject duurt een week. 

Dat is kort. Toch kan er veel gebeuren. Want 
in die week wordt intensief gewerkt aan het 
project. En daar zullen zeker resultaten uit 
voortkomen, die de moeite waard zijn. Nodig 
de ouders uit en stel de school open, om de 
werken van de kinderen te laten bekijken en 
bewonderen.

Brainstormen over rood

Bij de voorbereiding gaven we al aan, dat een 
brainstorm over het onderwerp een enorme hulp 
kan zijn bij het bedenken van activiteiten. We 
nemen u graag mee in onze gedachtegang, om de 
brainstorm wat op gang te brengen.

Rood als signaal 
 Kleurbetekenissen 
De kleur rood neemt een bijzondere plaats in 
tussen de andere kleuren. Het is de levendigste 
kleur van allemaal. De kleur bij uitstek. Rood 
verenigt schoonheid en gruwel, is zowel boei-
end als afschrikwekkend. Het is de kleur van de 
vitale levenskracht, van vurigheid en moed. Rood 
verlevendigt, duidt aan, trekt aan, fascineert. 
Maar... rood brandt ook, doodt, vaagt weg, straft 
en verbiedt.

 Gevaar  
Rood is een kleur, die snel de aandacht trekt en 
wordt gezien als een teken van gevaar. Daarom 
wordt rood gebruikt in verkeerslichten en seinen. 
Deze signaalfunctie wordt wellicht ook aan rood 
toegekend, omdat bloed een rode kleur heeft: 
(de kleur van) bloed wordt door mens en dier 
instinctief verbonden met gevaar.

 Emoties 
Rood is de kleur van woede en agressie. Een rood 
hoofd van woede. Van schaamte. Van inspanning. 
Rood is de kleur van de emotie. Je kunt rood aan-
lopen van woede, maar ook van verlegenheid of 
schaamte. Sterke gevoelens die we beleven, doen 
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ons rood worden. Symbolische betekenissen van 
rood hangen hiermee samen. Bijvoorbeeld: rood 
wordt geassocieerd met de oorlogsgod Mars, 
waardoor waarschijnlijk de rode planeet Mars aan 
deze god is gewijd.

Rood in de politiek en in de Kerk 
 Partijen, ideologieën en activisten 
• Al vanaf de Franse Revolutie wordt in de 

politiek de kleur rood gebruikt als kleur van 
revolutionaire, linkse en radicale groepen. De 
Russische Burgeroorlog (1917-1923) werd in het 
voormalige Keizerrijk Rusland uitgevochten 
tussen het (bolsjewistische) Rode Leger en het 
Witte Leger, oftewel tussen de ‘roden’ en de 
‘witten’. En ook het maoïstische China werd met 
de rode kleur geassocieerd. Denk bijvoorbeeld 
aan Het Rode Boekje van Mao Zedong. De vlag-
gen van communistische landen zijn dan ook 
vaak rood.

• In een iets zwakkere vorm is rood de symboli-
sche kleur van het socialisme, in al zijn vari-
anten. En daardoor is rood ook de kleur van 
sociaal-democratische partijen als de PvdA en 
de SP. Het is dan weer opvallend, dat in de Ver-
enigde Staten de kleur rood juist wordt gebruikt 
door de conservatieve Republikeinse Partij.

 Symboliek 
In de Rooms-Katholieke Kerk is rood de liturgi-
sche kleur van de misgewaden in de pinkstertijd, 
verwijzend naar de ‘vurige tongen’. Ook wordt de 
kleur gebruikt op feesten van martelaren en op 
Goede Vrijdag. De rode kleur geeft bovendien een 
waarde aan het ambt. Zo mogen (alleen) kar-
dinalen het kardinaalsrood (of scharlakenrood) 
dragen. 

Nog meer rood… 
 Van fel tot pastel
• Rood is de kleur van de liefde. Op Valentijnsdag 

zijn dan ook vele rode harten te koop. Rood 
wordt geassocieerd met passie en verleiding.

• Pure chocolade zit meestal verpakt in rood 

papier. Dit in 
tegenstelling tot 
melkchocolade, 
die in de meeste 
gevallen een 
blauwe verpakking 
heeft. Ook karne-
melk zit meestal 
in een rode 
verpakking. Dit in 
tegenstelling tot 
melk (blauw) en 
yoghurt (groen). 
Ook koffie zit 
vaak in een rode 
verpakking.

• In de schilder-
kunst wordt rood 
ook gebruikt 
als aandachtstrekker. De kleur komt door het 
kleurperspectief in een schilderij naar voren 
ten opzichte van meer neutrale kleuren en trekt 
daardoor de aandacht naar zich toe. 

• In het taalgebruik wordt ‘rood’ in allerlei 
combinaties verder genuanceerd. Bijvoorbeeld: 
vuurrood, kersenrood, scharlakenrood, toma-
tenrood, koperrood, baksteenrood, helrood, 
frambozenrood, enzovoort.

 Van geluk tot ongeluk  
• In China staat de kleur rood symbool voor ‘ge-

luk hebben’ en ‘gelukkig zijn’. Het is ook de kleur 
bij uitstek van het Chinese Nieuwjaar. Rood is 
dan een teken van waardigheid.

• De kleur rood duikt ook regelmatig op in de 
internationale keuken. Denk maar eens aan 
tomatensoep, kreeft of rode mul. 

• In de natuur speelt de kleur rood vaak een heel 
speciale rol: die van aantrekken en afstoten.

• En in een boekhouding worden tot slot ook 
rode kleuren gebruikt. Rood staat dan voor ne-
gatieve getallen, voor schulden. Als iemand een 
schuld heeft bij de bank, dan wordt dit ‘rood 
staan’ genoemd. Li

ef
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Wellicht heeft deze uitvoerige brainstorm u al 
op ideeën gebracht, die u ten uitvoer wil (laten) 
brengen tijdens een schoolproject Rood! Maar 
om het u nóg makkelijker te maken, is in het 
vervolg van dit artikel de rode week uitgewerkt 
per bouw, met een groot aantal voorbeelden van 
activiteiten.

De rode week

De hierna beschreven ideeën zijn onderverdeeld 
per bouw, maar kunnen – met enige aanpas-
singen – ook geschikt worden gemaakt voor de 
andere bouwen.

Rood in de onderbouw 
• Woordweb 
Maak een woordweb met de kinderen. Laat ze 
goed nadenken over de kleur rood en laat ze be-
denken wat er in hun omgeving allemaal rood is.
• Teken met rode kleurpotloden 
Haal alle kleurpotloden bij de kinderen weg, 
behalve de rode! Laat de kinderen dan ontdekken 
wat je nog kunt doen met die ene kleur. Bijvoor-
beeld: laat ze met het rode kleurpotlood eens 
tekenen op zwart papier.
• Drama: speel een verhaal  
Speel met de kleuters een verhaal uit, waarinof 
rood een grote rol speelt. Bijvoorbeeld: De rode 
schoentjes, Het rode kaboutertje of Roodkapje.
• Maak rood 
Neem verschillende kleuren plakkaatverf en 
meng de kleuren. Probeer zo veel mogelijk 
verschillende kleuren rood te maken en bedenk 
steeds een nieuwe naam voor de rode kleur.
• Brandweerrood 
Laat de kinderen een tekening maken over een 
brand. Nodig een brandweerman (als het kan 
mét brandweerauto!) uit op school. Laat de 
brandweerman vertellen over de auto en over zijn 
beroep.
• Naar de winkel 
Neem de kinderen mee naar een supermarkt 

en zoek daar bijvoorbeeld al het rode fruit en 
alle rode groentes bij elkaar. Maak een heerlijke 
salade van rood fruit met de kinderen. Welke 
verpakkingen zijn rood? Koffie en karnemelk.
• Rijmen
Maak een lijstje met woorden, die rijmen op 
‘rood’. Geef dit lijstje door aan de midden- en 
bovenbouw, zodat de kinderen van groep 4-8 er 
een gedicht van kunnen maken.

Rood in de middenbouw 
• Rood in de natuur 
Wanneer het project in het voor- of najaar 
plaatsvindt, is het leuk, om naar buiten te gaan 
en te ontdekken wat er allemaal rood is in de na-
tuur. Rode paddenstoelen, rode visjes, blaadjes, 
struiken, roodborstjes en andere dieren. Waarom 
worden de bladeren van veel bomen rood in de 
herfst? 
• Maak een collage 
Verzamel tijdschriften en laat de kinderen rode 
plaatjes knippen. Maak daar een collage van.
• Maak een aquarium 
Maak een aquarium met alleen rode vissen. 
Bespreek de vormen en maten met de kinde-
ren. Probeer achter de namen van de vissen te 
komen.
• Maak een kijkdoos 
Maak een kamer, waarin alle meubels rood zijn 
(in alle nuances). 
• Speel een gezelschapsspelletje 
Speel een gezelschapsspelletje, waarin rood een 
dominante kleur is. Wereldwijd zijn er talloze 
voorbeelden te vinden.

Vuur
   Purper

     Rode kaart

Schaamte
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• Speel een spelletje tijdens gymnastiek 
Bedenk verschillende spelletjes tijdens de gym-
les, waarin de kleur rood centraal staat. Bijvoor-
beeld: tikkertje met een rode lijn of een spel met 
rode linten. Bedenk een spel, waarin rode ballen 
een speciale functie hebben. Of laat de kinderen 
een spelvorm bedenken met rode ballen.
• Verzamel boeken 
Laat de kinderen alle boeken uit de klas (of 
schoolbibliotheek) tentoonstellen, waarvan de 
omslag (geheel of gedeeltelijk) rood is. 

Rood in de bovenbouw 
• Zoek spreekwoorden 
Laat de kinderen spreekwoorden met daarin het 
woord ‘rood’ zoeken en laat die spreekwoorden 
daarna tekenen op A4-formaat. Bedenk hiermee 
spelletjes of een leerzame quiz. Op deze manier 
leren de kinderen ook meteen de spreekwoorden.
• Schrijf met rood 
Laat de kinderen met rode inkt schrijven. Ze kun-
nen bijvoorbeeld eigen letters ontwerpen of kal-
ligraferen. Vervang voor dit doel de gebruikelijke 
vullingen van de pennen door rode vullingen.
• Onderzoek kleurenblindheid 
Hoe is het om kleurenblind te zijn? Wat zie je 
dan precies? Wellicht kunnen de kinderen een 
persoon met kleurenblindheid interviewen voor 
de schoolkrant.
• Fotografeer rood 
Ga met de kinderen de wijk in en laat foto’s 
maken over alles wat rood is. Maak daarna een 
mooie tentoonstelling van de foto’s. Leer de 
kinderen iets over compositie, perspectief en 
lichtval. Nodig eventueel een ouder uit, die veel 
ervaring heeft met fotograferen.
• Rood in vreemde talen 
Hoe schrijf je het woord ‘rood’ in het Japans? In 
het Grieks? En in andere talen? Laat de kinderen 
een Roodwoordenboek maken, waarin het woord 
‘rood’ in zo veel mogelijk talen is vertaald.
• Rood in aardrijkskunde 
Bespreek met de kinderen de ligging van de Rode 
Zee. Wat zijn de omliggende landen van de Rode 

Zee? Waarom heet de Rode zee zo? Bespreek de 
vlaggen van landen, waarin rood voorkomt en 
bekijk waar deze landen liggen op de kaart. Maak 
de vlaggen na en hang ze door de hele school op.
• Bedenk bordspellen 
Laat de kinderen zelf spellen bedenken, waarin 
de kleur rood een belangrijk onderdeel is. Laat 
ze deze spellen in de onder- en middenbouw 
uitproberen.
• Zing over rood 
Zing met de kinderen het lied Rood van 
Marco Borsato.
• Rood in de astronomie 
Waarom is de planeet Mars rood? Dat is 
een interessante vraag. Geef de kinderen de 
opdracht, om het antwoord op deze vraag te 
ontdekken. Ze mogen daarbij gebruikmaken van 
het internet of ze mogen iemand interviewen.

Aan de slag!

We nodigen u uit om dit geweldige project eens 
uit te proberen. Onze hoop is, dat dit artikel u 
dusdanig enthousiast heeft gemaakt, dat u met 
het schoolproject Rood! zelf aan de slag wilt gaan 
op uw school.
Mocht u eens willen kijken naar de resultaten 
van het project op BS De Driemaster, dan kunt u 
terecht op de website van deze school. Of 
tik in: rob komen: rood. U ziet dan 
diverse resultaten, die u kunt 
aanklikken. Op robkomen.nl 
komt u dan eerst op de 
onderwijspagina. Klik 
daar op de naam van 
het project.
Veel plezier!
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