
 

 
 

Portret 
Doe-kaart bij deze aflevering 
De aflevering:  
Hoela heeft een oud fototoestel gevonden en nu wil ze een mooie foto maken van 
Hoep. Maar wat jammer, het toestel werkt niet. Wat nu? De kinderen vertellen dat 
ze wel eens een portret geschilderd hebben. Dat zou een mooie oplossing zijn, maar 
Hoela heeft eigenlijk geen idee wat een portret is. Hoe maak je dat? En waar moet 
je dan allemaal op letten? Op glasplaten gaan kinderen portretten van elkaar 
schilderen en dat worden echte kunstwerken! 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt!  
In de uitzending worden activiteiten uitgevoerd, waar veel variaties op mogelijk 
zijn. Misschien heeft een kind al wel een heel goed idee gehad tijdens het kijken, ga 
hier dan op door in een eigen activiteit.  

Schilderen op glas 
Zoek op de groep naar een deur of raam van glas. Laat aan beide kanten van het 
raam 1 kind staan. Laat ze eerst goed kijken naar elkaars gezicht en benoemen en 
aanwijzen wat ze allemaal zien. Daarna mogen ze op het raam elkaars portret 
naschilderen. Laat de kinderen de portretten naast elkaar schilderen. 

       
 
Voorbeeldvragen:  
- Hoe ziet het gezicht eruit? Waar zitten de ogen, neus mond, haren? Kan je de oren 
zien? 
- Wat voor soort haar heeft hij/ zij? (krullen, lang, kort, welke kleur?) 

Nodig:  
- Raam 
- Zwarte acrylverf  

- Dunne penselen 



 

 
 

- Waar begin je met schilderen? Waarom juist daar? 
- Waar zitten de ogen ongeveer in het gezicht, wijs eens aan? En waar dan op je 
portret? Zitten de oren dichtbij de ogen? Wijs eens aan! 
- Waarom moet hij/zij stilzitten? Wat gebeurt er als hij/zij dat niet doet? 

Het portret inkleuren 
De kinderen gaan elkaar nog een keer goed bekijken. Nu mogen ze het portret 
inkleuren met verf. Laat ze eerst alles benoemen: welke kleur hebben de ogen, de 
huid, de haren, de lippen, de kleding etc. Zorg voor een aantal standaard kleuren 
verf en een kwast per kleur, zodat niet alle kleuren gemengd worden. 
 

       

Voorbeeldvragen:  
- Welke kleur haar zie je? 
- En welke kleur ogen? 
- Wat zal er gebeuren als je dit gezicht gaat inkleuren? 
- Kan je de ander nog zien? 
- Lijkt het portret goed? Wat is er in het echt anders? 
- Hebben we kunst gemaakt? Is dit nu een kunstwerk? Hoe zie je dat? 

Tip: Laat de kinderen ook eens de portretten op dezelfde plek aan twee kanten van 
het glas maken en kijk wat er gebeurt. De ogen zitten niet bij iedereen op dezelfde 
plek, het haar is vaak anders en bij het inkleuren lijken de kleuren te gaan mengen! 

Nodig:  
- Gekleurde acrylverf 
- Dikke en dunnen kwasten  

- Doeken 



 

 
 

Methodes: 
Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende thema’s en 
methodes: 

Ik & Ko ‘Kunst’ 
Ik & Ko ‘Geen twee dezelfde’ 
Kaleidoscoop ‘Creatieve representatie’ 
Uk & Puk Dit ben ik 


