
Thema 6
Activiteit 6 Meneer René

Doelen 1 De kinderen maken kennis met het werk van kunstenaar René Magritte en het surrealisme 
en vergelijken dit met het werk van Meneer René in het boek.

2 De kinderen gebruiken hun fantasie.
3 De kinderen maken een gerichte keuze uit aangeboden materialen om vorm te geven op 

een manier die hen voldoening geeft.
4 De kinderen verwoorden hun wens en hoe ze deze vormgegeven hebben.
5 De kinderen brengen een bezoek aan het Literair Museum in Hasselt.

Leermiddelen
 René Magritte

 Villa Verbeelding 

 Infofiche - Pastel

 Infofiche - René Magritte

Materialen Boek Meneer René, Leo Timmers (uitgeverij Querido)
Pastelkrijtjes (donkerblauw, lichtblauw, wit) en ander tekenmateriaal (tekenpotloden, 
vetkrijtjes, kleurpotloden …
Doekjes
Stevig donker- of lichtblauw en wit papier (A5)
Lijm
Plakband
Schaar
Schort

Vooraf - Het prentenboek Meneer René van Leo Timmers is onmisbaar voor deze activiteit. Er is ook 
een app van het boek beschikbaar in de iTunes Store.

- Maak een kunstkijkhoekje met daarin kunstboeken met het werk van Magritte. 
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smaakmakers!
Dit educatief pakket werd samengesteld door het Literair Museum



smaakmakers!

Villa Verbeelding wil de bezoekers leesplezier laten ervaren. 
Bampslaan 35
3500 Hasselt
www.villaverbeelding.be
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Instap
Voorlezen
Prentenboek

 Magritte

Neem de tijd om samen met de kinderen te genieten van het boek Meneer René. Lees het 
verhaal rustig voor en geef de kinderen voldoende tijd om naar de illustraties te kijken. Zorg 
dat alle kinderen het boek goed kunnen zien.
Laat de kinderen het verhaal in het verhaal ontdekken door de roodborstjes te volgen.

Tip: Heb je veel kinderen in de klas, zorg dan voor verschillende exemplaren van het boek 
zodat de kinderen in kleinere groepjes het verhaal kunnen volgen. 

Stel na het voorlezen, voldoende vragen om tot de kern van het verhaal te komen.
- Meneer René kan alles hebben wat hij wil, want alles wat hij tekent, wordt echt. Wat 

betekent dat voor meneer René?
- Vindt hij het fijn?
- Wat zou jij ervan vinden?
- Wanneer voel jij je in de wolken?

Toon de kinderen enkele werken van Magritte waarin wolken prominent aanwezig zijn. 
Vergelijk ze met de luchten in het boek Meneer René. 
Kijk met de kinderen naar buiten, naar de wolken, de lucht. Hoe kunnen wolken eruitzien? 
Welke kleuren en vormen hebben ze?
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Kern
Individueel werk

 Infofiche - Pastel

Blauw tekenpapier
Pastel
Doekje

Wit tekenpapier
Tekenmateriaal
Schaar
Lijm

2.1 Wolken
Demonstreer het verschil tussen vetkrijt en pastelkrijt. Laat stap voor stap zien hoe de kinderen 
wolkjes kunnen maken met pastelkrijtjes: 
- eerst teken je de omtrek van de wolkjes met het krijtje;
- daarna ga je met een doekje over deze omtrek;
- vervolgens vul je het wolkje met het krijt dat nog aan je doekje hangt. 
Je kunt verschillende tinten door elkaar gebruiken.

Tip: Vul zeker niet het hele wolkje met pastelkrijt. Dat geeft te veel stof en je kunt er daarna ook 
niets meer op plakken.

Laat de kinderen het blauw blad met pastelkrijtjes vol wolken tekenen. 

2.2 Mijn wens
Vraag de kinderen wat ze heel graag zouden willen. Ze kiezen hieruit één wens en tekenen deze 
op het andere blad. Ze gebruiken hiervoor kleurpotloden of vetkrijtjes. Vetkrijtjes geven hier een 
snel resultaat met felle, diepe kleuren. Wijs de kinderen erop dat ze hun tekening straks moeten 
uitknippen. Ze mogen dus niet te klein werken.
Als hun wens getekend en ingekleurd is, knippen ze dit uit. 

Demonstreer hoe je een harmonicavouw in papier maakt. De kinderen plooien hun papier op 
deze manier en knippen er strookjes van. Ze kleven hun wens hiermee op het blad met de 
wolkjes. Zo zweeft hun wens boven de wolken.
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Afsluiter
Toonmoment

Hang alle tekeningen aan de muur. Laat elk kind vertellen over zijn of haar wens. Stel hierbij 
enkele vragen: 
- Zijn er gemeenschappelijke wensen bij? 
- Hoe zou dat komen?
- Wat vind je de bijzonderste wens? Waarom?
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Tips - Breng een bezoek aan het Magritte Museum in Brussel.

- Enkele boekentips: Het kleine Magritte museum (Ludion) en Het kleine atelier van Magritte 
van Raffaela Russo Ricci (Lannoo) introduceert kinderen in het universum van Magritte.


