
In deze les: 
*   Maken de kinderen kennis met  

het beroemde schilderij  
‘Winterlandschap met schaatsers’  
van Hendrick Avercamp.

*  Oefenen de kinderen met het  
benoemen en herkennen van  
de seizoenen.

*  Benoemen en ontdekken  
de kinderen hun talent.

*   Leren de kinderen dat je iets  
kunt leren door te proberen.

*  Maken de kinderen een  
winterwonderland-knutselwerk.

Wie? Hendrick Avercamp
Wanneer? 1585-1634  
dus ongeveer 400 jaar geleden
Wat? Vooral schilderijen 
over ijspret!
Weetje? Hendrick was  
doof en sprak niet.  
Hij zette vaak ondeugende  
of gekke dingen op zijn  
schilderijen (zoals de blote 
billen op het schijthuis).

Schaatsen
In deze aflevering duiken Pim en Pom  
in het schilderij ‘Winterlandschap met 

schaatsers’ van Hendrick Avercamp. 
Wat kunnen de kinderen ontdekken in dit 

kunstwerk? En wat leren ze nog meer?

Voorbereiding
*  Print het bijgeleverde  

kunstwerk uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.
*  Verzamel lege potjes (voor elk kind/ 

elk groepje een potje) en boen  
ze schoon.

*  Snijd stukken piepschuim op  
maat van de deksels van de potjes  
(zodat ze nog sluiten).

Materialen 
*  Voor elk kind/elk groepje een  

schoon, glazen potje (opdracht 6)
* Tekenpapier (opdracht 6)
* Lamineerapparaat (opdracht 6)
*  Witte/gouden/zilveren glitters  

(opdracht 6)
*  Piepschuim, zo uitgesneden dat het  

past op de deksels van de potjes  
(opdracht 6)

* Satéprikkers (opdracht 6)
* Wit crêpepapier (opdracht 7)
* Wattenschijfjes (opdracht 7)
* Lijm (watervast) (opdracht 6 en 7)
* Scharen (opdracht 6 en 7)

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
IJspret
Bekijk samen het schilderij ‘Winterlandschap met schaatsers’ op het  
digibord of op print. Wat zie je? Wat stelt het voor? Is het mooi? Is het 
oud? Wat valt op? Zie je gekke dingen? (Niets is goed of fout: laat 
de kinderen zelf kijken en probeer ze zo min mogelijk te sturen.)

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten) 
Pim & Pom op schaatsen
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 1 – Schaatsen. Info: in deze eerste aflevering van 
‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’ gaan de katjes  
zelf het ijs op. Daar ontmoeten ze het jongetje Dirk.
Kijkvraag vooraf: 
Waarom is het jongetje in het filmpje verdrietig?

Opdracht 3: Verwerking van het thema talent en oefenen 
(duur: 10 minuten)
Van proberen kun je…
In het filmpje vindt Dirk schaatsen maar moeilijk. Hij valt en denkt 
dus dat hij het niet kan. Als Pim en Pom hem helpen, ziet hij dat
schaatsen wél lukt. Hij moest het gewoon nog leren!
Vragen aan de kinderen
- Waar ben jij goed in?
- Kon je dat altijd al of moest je eerst oefenen?
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Stappenplan bij opdracht 6
Stap 1: Teken jezelf of een sneeuwpop

 op  papier en knip het uit.

Stap 2: Laat het figuurtje lamineren (door 
een volwassene) en knip dat ook uit.

Stap 3: Knip een stukje van een schuur-
spons en lijm dit aan de deksel.

Stap 4: Maak je figuurtje vast op een 
satéprikker en steek het in het sponsje 

op de deksel van een potje.

Stap 5: Vul het potje tot de helft 
met schoon water. 

Gooi er flink wat glitters bij.
 

Vervolg opdracht 3
- Wie zou jou daarbij kunnen helpen?
-  Wat vind jij nog moeilijk? (Denk aan veters strikken,  

koprollen maken, zwemmen.)
- Wat zou je graag willen leren?
-  Als het niet lukt, wat kun je dan doen? (Denk aan: hulp  

vragen, blijven proberen, oefenen.)
- Wie zou jou daarbij kunnen helpen?

Opdracht 4: Doen in de klas (duur: 10 minuten) 
Dit is mijn talent! 
Als je ergens heel goed in bent, dan noem je dat een ‘talent’. Zo hebben  
sommige kinderen talent voor voetbal. Andere kinderen kunnen heel  
goed zingen. En weer andere kinderen kunnen heel goed voor dieren  
zorgen. Iedereen is wel ergens goed in. Kun jij jouw talent laten zien  
zónder te zeggen wat het is?
(Laat een aantal kinderen voor de klas uitbeelden waar zij goed in zijn.  
Ze mogen niets zeggen. Andere kinderen moeten dan raden wat het 
talent van het kind is.)

Opdracht 5: Vragen (duur: 5-10 minuten) 
Vier seizoenen
Een jaar heeft vier seizoenen. Weet je nog welke?
Welk seizoen zie je in het filmpje en op het schilderij?  
Hoe zie je dat? En wat zou er geschilderd kunnen worden in de lente, 
de zomer en de herfst?

Opdracht 6: Maken (duur: 20 minuten)
Winterwonderwerk
De schilder Hendrick Avercamp maakte heel veel kunstwerken 
waarop de winter te zien is.
Nu mag jij ook een winterkunstwerk maken! 

Maak een sneeuwbol door een leeg potje te vullen met water 
en glitters. Op het deksel kun je een huisje of sneeuwpop maken.
(zie stappenplan hiernaast)

Opdracht 7: Maken (duur: 15 minuten)
Opdracht voor maximaal 4 kinderen, wisselend bij elke les
Een lijst erom!
Elk schilderij verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig 
en mooi kunt ophangen. Maken jullie een mooie lijst bij dit 
winterschilderij? Versier de geprinte lijst op een manier die  
past bij de winter. 
Bijvoorbeeld met wattenschijfjes of met witte propjes crêpepapier. 
Of maak ijspegels of ijssterren rondom de lijst!
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Stap 6: Schroef 
het dekseltje met 
je figuurtje, op 
de pot.

Stap 7: Check 
of het niet lekt. 

En dan: 
schudden maar!


