
Wat is de Kinderkunstweek (KKW)?

Een jaarlijks terugkerende lange week in 
het voorjaar. Scholen en bso’s worden 
uitgenodigd mee te doen om kinderen 
te laten kennismaken met moderne en 
hedendaagse beeldende kunst. School 
en bso kunnen hun activiteiten op elkaar 
afstemmen en samenwerken. De KKW 
is de start van een jaar lang kunst- en 
cultuureducatie.

Van deelnemers wordt zeker geen kennis van 
en over kunst verwacht. Wel een open blik 
en enthousiasme om samen met kinderen 
te kijken naar kunst en daarna ook zelf 
aan de slag te gaan. Alle afbeeldingen van 
kunstwerken staan online, de ideeën zijn 
uitgewerkt en meedoen met de KKW vraagt 
zodoende weinig voorbereidingstijd.

1. Om te beginnen…
… bekijk het Kinderkunstweekpakket, waarin:
• Ideeënboek met verwerkingsactiviteiten 

en meer. 
• Enkele Kinderkunstkaarten met uitleg voor 

de ouders/verzorgers van kinderen die 
deze niet op hun school kregen uitgedeeld. 
Zo krijgen zij toch de kans een kunstwerk 
te bestellen.

• Meerdere exemplaren van deze snel-aan-
de-slag-handleiding.

• KKW-posters.
• Boekenposter met tips.
• Inlogcode – zie ook bij 10 – om toegang 

te krijgen tot het Digitaal Klaslokaal en de 
digitale versie van het Ideeënboek. 

• Extra: in samenwerking met het 
Watersnoodmuseum uitgebrachte 
boekje voor groep 7 en 8 in het kader 
van 70 jaar herdenking van de Ramp van 
1953.

 • Zwembad?! Henri Matisse, 
 David Hockney, Leandro Erlich
 • Uit het water. Sandro 
 Botticelli, Rineke Dijkstra, Niki de 
 Saint Phalle
 • Plons! David Hockney, Roman 
 Signer, Shinichi Maruyama
 • Stromend water. Johnny 
 Beerens, Emilia en Ilya Kabokov,    
 Zoro Feigl
4. Kinderkunstopdrachten, aansluitend bij 
 het thema.
 Voor jong en oud om samen aan te 
 werken op school, bij de buiten-  
 schoolse opvang of thuis.
5. De KKW en de bso: het bso- 
 pictogram wijst de weg.
6. De Kinderkunstkaart (wordt op 
 deelnemende scholen uitgedeeld)
 Voor enthousiaste kunstverzamelaars 
 en kunstkijkers.
7. Boodschappenlijstje voor een goede KKW.

En meer voor wie alles over de KKW wil 
weten.

5. Wat kan ik doen?
Op de startdag van de KKW – woensdag 
15 maart – met de kinderen kijken naar het 
promotiefilmpje over Kamagurka op website 
www.kinderkunstweek.nl, een of meer 
activiteiten plannen met een kunstaanbieder 
(te vinden op de website onder ‘Activiteiten’), 
of een kinderkunstopdracht doen. 
Overleg met de school is aanbevolen om 
overlappingen te voorkomen. Samen 
toewerken naar een eindpresentatie voor de 
ouders/verzorgers is een mogelijkheid. Op de 
website staan nog meer ideeën! 

6. Activiteiten
Een overzicht van deelnemers en hun aanbod 
is te vinden op de website onder ‘Activiteiten’.  
Scholen en bso’s kunnen daarop inschrijven. 
Aanbieders kunnen ook zelf contact opnemen 
met de aangemelde scholen en bso’s. Hun 
contactgegevens zijn op de website te vinden.

7. Kinderkunstopdrachten
Op de website www.kinderkunstopdrachten.nl 
zijn voor iedereen toegankelijke opdrachten te 
vinden. Ze kunnen op school, tijdens de bso-
uren en in de vrije tijd gemaakt worden. 

8. Hoe blijf ik op de hoogte?
Schrijf in op de nieuwsbrief. Dat kan via 
info@kinderkunstweek.nl of onze website. 
Bezoek deze website regelmatig voor actuele 
informatie en volg ons op Instagram en 
Facebook.

9. En na de Kinderkunstweek?
Het Ideeënboek kan blijvend gebruikt worden 
en ook de website met het Digitaal Klaslokaal 
blijft toegankelijk. 

10. Aanmelden en bestellen!
Bso’s die meedoen met de Kinderkunstweek 
moeten zich aanmelden op de website en het 
materiaal bestellen. Zonder bestelling is er geen 
toegang tot het digitale materiaal.

Voor vragen en opmerkingen:
info@kinderkunstweek.nl 

kinderkunstweek.nl

Marja GeerseMartien Luteijn

water in de kunst

Van druppeltot tsunami

Van druppel
tot tsunami
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Dit is het twaalfde Ideeënboek ter gelegenheid van de Kinderkunstweek 2023.Bedoeld ter inspiratie voor leerkrachten in het speciaal en regulier basisonderwijs en BSO.  De Kinderkunstweek zelf, het Digitaal Klaslokaal en de in dit boek beschreven lessuggesties bieden handvatten voor een jaar lang aandacht voor beeldende kunst. Zowel in en rondom de school als in de vrije tijd.  
In dit boek maken we kennis met kunstenaar Luc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka. Hij maakt het kunstwerk dat kinderen kunnen bestellen.

ISBN/EAN:  978-90-6354-212-2 kinderkunstweek.nl

2. Waar gaat de KKW 2023 over?

Wanneer?
Van 15 t/m 26 maart 2023

3. Ideeënboek en Digitaal Klaslokaal
Bso’s die zijn aangemeld en het materiaal 
hebben besteld, krijgen met hun inlogcode 
toegang tot het Digitaal Klaslokaal. In het 
boek zijn verwerkingsactiviteiten beschreven, 
zodat kinderen ook zelf aan het werk 
kunnen. Vooral het kijken naar kunst ‘In tien 
minuten’ en de Kinderkunstopdrachten zijn 
geschikt voor de bso.
Het Digitaal Klaslokaal blijft het hele jaar 
open. Ook het Ideeënboek is altijd bruikbaar.

Verder tips en kunsthistorische 
achtergrondinformatie voor de liefhebbers.

4. Over het Ideeënboek en 
het Digitaal Klaslokaal, 
wat vind ik daar?
1. Van druppel tot tsunami, over  
water in de kunst
2. De Kunstenaar van het jaar
 Ontmoeting met Kamagurka.  
3. Water in tien minuten 
 druppelend, stromend en 
 spetterend   
 (groep 1 t/m 8, vso/so, bso)
 Voor de vroege starters. Voor wie al 
 eerder water in de kunst wil zien. Of wie 
 wil nagenieten van de KKW. 
 Wat hebben kunstenaars met water en hoe 
 laten ze ons kijken? In het kort worden 
 kunstwerken met elkaar vergeleken.
 4 x 3 lessen in het Digitaal Klaslokaal.

Kinderkunstkaart
Kinderkunstkaart

www.kinderkunstweek.nl 

Onze school doet mee met

de twaalfde Kinderkunstweek,

die duurt van 15 t/m 26 maart 2023.

Ieder jaar wordt speciaal voor de kinderen een kunstwerk gemaakt 

door een kunstenaar. Bestellen is vrijwillig, maar wij geven onze 

leerlingen graag de kans om van dit unieke aanbod gebruik te maken. 

Op de website www.kinderkunstweek.nl staat alle informatie over 

de Kinderkunstweek en ook over wat er in de vrije tijd te doen is.

Kunstaanbieders ontvangen de kinderen en hun begeleiders graag, 

vaak met een speciaal programma. Op de Kinderkunstkaart kunnen 

kinderen in hun vrije tijd twee stickers verzamelen en bij de tweede 

ontvangen ze een verrassing van de kunstaanbieder. 
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