Voorbeelden gebruik leerdoelkaartjes Kunst en Cultuur
In het kunstlokaal heerst een doodse stilte. Leerlingen zijn druk aan de gang met wasco op grote
vellen papier. Af en toe kijkt een leerling bij een andere leerling op het blad: wat doet hij/zij?
Op het tienercollege SOOOOl krijgen alle leerlingen een workshop waarbij zij een ontwerp maken
met gebruik van elementen vanuit de graffiti. Deze workshop is een introductie en oriëntatie op het
gebied van graffitikunst. Na de workshop kiezen de leerlingen zelf of ze doorgaan met de
realistische opdracht: het ‘oppimpen’ van de achterkant van banken met graffiti. Nu staan de
banken met de ruggen tegen elkaar. Straks kunnen deze op meer manieren in het lokaal geplaatst
worden omdat ze dan aantrekkelijker zijn.
Hoe worden de doelen gesteld bij deze oriëntatie?
De leraar laat verschillende afbeeldingen van graffiti-kunstenaars zien vanuit de hele wereld maar
ook vanuit de eigen omgeving. Samen met de leerlingen maakt de leraar een woordspin over
graffiti en over waarom een kunstenaar zijn werk altijd in de openbare ruimte laat zien. Kenmerken
als kleurig en groot, opvallend en het leefbaarder maken van een lelijke omgeving, komen aan
bod.
De doelen die de leraar op het bord heeft geschreven zijn:
Ik beschrijf wat de graffity-kunstenaar laat zien met zijn werk.
Ik benoem welke materialen, middelen en technieken de kunstenaars daarbij hebben gebruikt.
(verdieping)
Ik praat met anderen over wat hij/zij waardeert aan het werk van de Graffiti-kunstenaars.
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In kleine groepjes bespreken de leerlingen het werk van de kunstenaars. ‘Wij vinden het werk wel
stoer’, is de mening van een groep, ‘omdat je ook iets stiekems doet en je maakt heel veel mensen
blij’. Na nog een paar opmerkingen, gaat de leraar over tot formuleren van criteria voor de
opdracht. Dit doet zij samen met de leerlingen:
-

Het graffitywerk is opvallend en kleurrijk
Het graffitywerk maakt een lelijke plek leefbaarder
Het graffitywerk ‘vertelt’ een verhaal.

Na de onderzoeks- en ontwerpfase bespreekt de leraar met de leerlingen de criteria en gebruikt
daarvoor het volgende leerdoelkaartje. Niet alle doelen van het kaartje worden ingezet.

Na de les vullen de leerlingen zelf in of zij aan de doelen hebben gewerkt. Het gaat dan om de
doelen die behandeld zijn. Zie het grotere overzicht op de volgende pagina.

