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Lesideeën bij Sloddervosje 
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1. Ontmoeten 
 
DOEL de kinderen verkennen wat een ontmoeting met je kan doen 
 
Lees het eerste hoofdstuk voor van het boek. Daarin ontmoet Mireille de schilder voor het eerst 
‘echt’. Wat vind je van deze ontmoeting? 
 
Vraag de kinderen om de beurt, in tweetallen, verschillende begroetingen te laten zien waarbij ze 
op verschillende manieren hun handen gebruiken en oogcontact maken. Vraag na elke begroeting 
aan de andere kinderen wat je te weten komt van degene die je op deze manier begroet. 
 
Vincent begint meteen aan een schets van Mireille, hoe hij haar ziet. Van deze schets maakt hij 
later een schilderij.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Laat de kinderen eens nadenken over de vraag: Wat vind je belangrijk bij een eerste indruk, zowel 
van jezelf als van de ander? Laat ze op een vel papier de omtrek van hun gezicht tekenen wat ze 
willen laten zien als ze een nieuw iemand ontmoeten. 
Rond het ene oog schrijven ze wat ze willen laten zien aan anderen, rond het andere oog wat ze 
graag willen zien van anderen. Ze doen hetzelfde rond de oren en de mond. 
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2. Kijken naar Van Gogh 
 
DOEL de kinderen leren kijken naar kunst en voelen wat dat met hen doet 
 
De schilderijen van Vincent van Gogh vragen erom goed bekeken te worden.   
Het kijken en praten kan met de hele groep, in kleine groepjes of tweetallen worden gedaan. 
Projecteer een schilderij van Van Gogh op het digibord, bekijk het in het boek Sloddervosje of geef 
ieder tweetal een kopie. 
Bekijk en bespreek dan het schilderij aan de hand van de volgende stappen: 
 
Stap 1 
Kijk eerst naar het schilderij zonder uitleg en zonder interpretatie. 
Wat zie je: 

• Personen 

• Omgeving 

• Details 

• Compositie 

• Kleur 

• Diepte 

• Herhalingen 

• Wat valt op? 
 
Stap 2:  
Bekijk dan aan de hand van vragen wat het schilderij wil zeggen en welke sfeer het op wil roepen: 

• Wat wil dit kunstwerk ons vertellen en waarom denk je dat?  

• Welke emoties zie je, kun je zien hoe de mensen zich voelen?  

• Wat gebeurt er tussen de mensen, wat doen ze samen? 

• Welke sfeer geeft het schilderij? 
 
Stap 3:  
Stel dan de volgende vragen, de persoonlijke beleving en betekenis: 

• Wat herken je? 

• Wat vind je mooi? (zie ook leesfragment hieronder, wat is eigenlijk mooi? Hoe belangrijk is 
mooi?) 

• Wat spreekt je aan? 

• Wat betekent het voor jou?  
 
Uit het boek, 
pagina 7: 
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3. Brief van Vincent van Gogh aan de kinderen van de 21e eeuw 
 

Lieve kinderen, 
 
Mijn hele leven heb ik heel goed om me heen gekeken. En ik heb heel veel gezien. Ik ben opgegroeid in 
Brabant en dat vind ik nog steeds de mooiste plek van de hele wereld. Maar dat vindt misschien iedereen wel 
van z’n geboorteland? 
Ik heb ook in Londen gewoond. Daar heb ik veel schilderijen verkocht voor een kunstwinkel, maar ik kon er 
niet tegen dat zo veel mensen zulke lelijke dingen kopen. Ze kochten wat iedereen mooi vond, ze hadden zelf 
geen smaak.  
Ondertussen had ik ook heel veel arme mensen gezien, en die hebben het in de 19e eeuw echt heel erg zwaar. 
Ze hadden honger, ze hadden het koud, ze hadden geen werk of heel zwaar werk. Ik ging als preker naar een 
plaats in België waar veel steenkolen uit hele diepe mijnen onder de grond gehaald moesten worden. Daar 
werkten ook veel kinderen, en heel veel mensen gingen dood door ongelukken of door al dat steenkoolstof in 
hun longen. Ik wilde de mensen troosten, ze blij maken door uit de Bijbel te vertellen, maar eigenlijk zag ik 
dat ze alleen maar eten en kleren en warmte nodig hadden. Dus toen gaf ik alles weg wat ik had en ging net 
zo leven als zij. De mensen die mij betaalden om daar te preken vonden dat niet goed, en hebben me 
ontslagen. 
Gelukkig ontdekte ik ondertussen waar ik goed in ben, en wat ik het mooiste vind om te doen: tekenen. En 
vanaf toen heb ik altijd gehoopt dat ik daarvan zou kunnen leven. Mijn ouders vonden dat een stom idee, en 
wilden graag dat ik een echte baan zocht. Maar mijn broer Theo heeft me altijd gesteund, die kocht mijn 
tekeningen en schilderijen en zo had ik altijd net genoeg te eten. 
Theo werkte in Parijs, hij verkocht ook schilderijen. Hij kende veel kunstenaars die heel anders schilderden 
dan in Nederland. Ik ben naar Parijs gegaan om bij mijn broer te wonen en nieuwe dingen te leren. En wat ik 
daar zag …  zulke mooie schilderijen, met heel veel kleuren, of met allemaal hele kleine stippeltjes die uit de 
verte toch net echt leek. Daar werd ik eerst verdrietig van, want ik had vooral met donkere kleuren 
geschilderd, bruin en oranje en zo. Maar nu zag ik hoe ik het eigenlijk ook wilde: dat je aan het schilderij kunt 
zien hoe de schilder zich voelt, of hij blij is of rustig of druk. 
In Parijs leerde ik veel van al die jonge schilders. Ik oefende om met mijn schilderijen te vertellen wat ik 
voelde. Maar de meeste mensen vonden die nieuwe kunst niet mooi. En ik verkocht nog steeds geen schilderij 
aan iemand anders, behalve aan Theo.  
Later heb ik in Zuid-Frankrijk gewoond, waar de zon fel schijnt, en de velden een bijzondere kleur hebben. Ze 
zeggen dat ik daar te veel met m’n hoofd in de zon heb gezeten. Ik werd af en toe gek in m’n hoofd, en werd 
dan heel boos en agressief. Daarom heb ik ook een stuk van m’n oor afgesneden, en kwam ik in een gekkenhuis.  
Eindelijk verkocht ik een schilderij: De rode wijngaard.  
Toen ik 37 jaar was heeft een dokter die me beter wilde maken, en die ook wel veel verstand van kunst had, 
gezegd: ‘Deze zonnebloemen van jou zullen de hartenpijn van de mensen genezen en eeuwenlang vreugde 
brengen. Daarom is je leven geslaagd, daarom moet je gelukkig zijn.’ Maar ik was niet gelukkig. Ik was klaar, 
ik had genoeg gezien, ik had genoeg geschilderd, en genoeg geleefd. Alles wat ik gevoeld had, had ik 
geschilderd.  
 
Ik hoop dat jullie me een beetje begrijpen. En goed naar mijn schilderijen gaan kijken. Maar ik ben vooral 
benieuwd wat jullie nou eigenlijk van mijn schilderijen vinden. 
 
En misschien willen jullie mij wel een brief terugschrijven. Om te vertellen wat je  
gezien hebt, of wat je vindt van mijn brief en mijn schilderijen. Dat zou ik graag willen weten … 
 
Hartelijke groet, 
 
Vincent 
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4. Kijken en doen bij het schilderij Olijfbomen met gele hemel en zon (1889) 
Vincent van Gogh, Minneapolis Museum of Art 
 
DOEL de kinderen bekijken een schilderij en proberen zelf ook een schilderij te maken 
 
Laat het schilderij van de olijfbomen zien aan de kinderen. Laat hen even kijken naar het schilderij 
en vraag dan wat ze zien. Stel een paar vragen: 
• Welke kleuren zie je op het schilderij? 
• Zouden deze kleuren in het echt ook zo zijn geweest? 
• Waarom zou de schilder deze kleuren hebben gebruikt? 
• Welke kleur(en) heeft de hemel? Welke kleur(en) heeft de aarde? 
• Welke kleuren hebben de bomen? 
• Wat voor soort bomen zijn het denk je? (Olijfbomen.) 
• Waar is het schilderij gemaakt? (In de Provence in Zuid-Frankrijk.) 
 
Vertel: Vincent van Gogh heeft dit schilderij gemaakt in 1889 in het zuiden van Frankrijk. Hij zei zelf 
over het gebruik van kleuren: ‘Ik wil kleur op een meer willekeurige manier gebruiken, zodat ik 
mijzelf krachtiger kan uitdrukken.’ 
Over olijfbomen zei Vincent: ‘Olijfbomen zijn heel bijzonder. Ik vind het moeilijk om ze goed te 
schilderen. Ze zijn zilver, nu eens meer blauw, dan weer groenachtig, gebronsd, witachtig 
afgetekend van de grond die geel, roze, paars of oranjeachtig is, tot dof rood oker toe. Maar heel 
moeilijk, heel moeilijk.’ 
 
Laat de leerlingen zelf een schilderij maken van bomen, aarde en hemel (de lucht). Laat hen daarbij 
zelf kiezen wat voor soort bomen ze willen schilderen en ook welke kleuren ze willen gebruiken. 
Geef hierbij de volgende opdracht: Schilder zo dat je eigen stijl en wie je bent naar voren komt. 
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5. Beeldmeditatie en schilderen bij Sterrennacht boven de Rhône (1888)  
Vincent van Gogh (Musée d’Orsay, Parijs) 
 
DOEL de kinderen zoeken rust en concentratie in een schilderij en gaan zelf aan de slag 
 
Laat de kinderen rustig naar het schilderij kijken. Vraag de kinderen wat zij in het schilderij zien en 
wat ze denken dat de schilder met het schilderij wil zeggen over dromen. Vertel dan rustig het 
volgende: 
’s Avonds laat liep ik langs het water. Samen met mijn lief liep ik daar. Het water stroomde door, 
zoals door mij de liefde stroomde. De lucht was warm, het water alle kleuren blauw, net als de 
hemel. De sterren schitterden aan de hemel, zoals de tranen van mijn liefde. Ik droomde van een 
mooie zomernacht. Toen droomde ik van schilderen en schilderde mijn droom 
 
Vraag de kinderen: Als jij een droom zou schilderen, welke droom zou jij dan schilderen? 
Geef hen dan de opdracht om een schilderij of tekening te maken van hun droom.  
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6. Beeldmeditatie bij, Vincent van Gogh, zonnebloemen schilderend, 1888,  
Paul Gauguin Van Gogh Museum, Amsterdam 
 
DOEL de kinderen onderzoeken hoe je op gevoel kunt schilderen en naar een schilderij kunt kijken 
 
Kijk samen met de leerlingen naar het schilderij (op het digibord of een kopie van de afbeelding). 
Stel rustig vragen om het kijken te begeleiden. De leerlingen hoeven deze vragen niet hardop te 
beantwoorden. 
Wat zie je op het schilderij? Welke kleuren? Welke kleuren vallen je op? Welk gevoel hoort er bij 
die kleuren? (Bijvoorbeeld blij, verdrietig, warm, koud.) 
Vertel dan rustig terwijl de leerlingen naar het schilderij kijken: Vincent van Gogh was een hele 
goede schilder. Hij schilderde op gevoel. Hij schilderde prachtige gele zonnebloemen. Korenvelden, 
waarbij het lijkt alsof het koren in de wind beweegt. Maar ook narcissen en irissen. Landschappen. 
En mensen. Hij deed dat allemaal op gevoel. Het hoefde niet precies te lijken. Een van de vrienden 
van Vincent was Paul Gauguin. Hij was ook schilder. Ook Paul schilderde vooral op gevoel. Met felle 
kleuren. Hij maakte dit schilderij van zijn goede vriend Vincent. Op dit schilderij legde Paul het 
gevoel vast waarmee Vincent schilderde. En hij deed dat zelf ook op gevoel. 
 
Laat een paar leerlingen beschrijven wat ze voelen bij het kijken naar het schilderij. 
 
Lees het gedicht voor. Geef de kinderen daarna in tweetallen de opdracht om elkaar te gaan 
schilderen op gevoel terwijl ze elkaar aan het schilderen zijn. 
 

Op gevoel 
 
Ik doe alles op gevoel: 
ik droom op gevoel, 
ik loop op gevoel, 
ik praat op gevoel… 
En als ik jou schilder 
terwijl jij op gevoel schildert, 
dan doe ik dat 
op gevoel. 
 


