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Actuadossier: Karel Appel

Schilderen als Karel Appel
Lesdoelen
1. De kinderen kunnen het kunstzinnige bewust opzoeken en zonder vooroordelen benaderen.
2. De kinderen kunnen door kunst worden geraakt en beseffen dat de beleving van kunst persoonsgebonden is.
3. De kinderen kennen het begrip ‘abstract schilderen’.
4. De kinderen kunnen zich inleven in de wereld van bekende schilders, zoals Karel Appel.
5. De kinderen kunnen hun schildertechniek met penseel verfijnen.
6. De kinderen kunnen hun schildertalent kwijt in een abstract schilderij.

Lesmateriaal
- video 1: Karel appel schildert
- kladbladen
- tekenpapier
- penselen
- verf

Vooraf
Voorzie voldoende verf en schildergerei mochten sommige leerlingen er niet over beschikken.



Actuadossier: Karel Appel

Lesverloop

1  Instap
Stel de leerlingen voor om in de voetsporen van Karel Appel te treden en een abstract kunstwerk te maken.

Vertel dat abstract schilderen niet hetzelfde is als ‘zomaar wat kliederen’.

Als je Karel Appel aan het werk ziet, kun je de indruk krijgen dat deze kunstenaar zonder al te veel na te 
denken een kunstwerk maakt. Maar dat klopt niet. Uiteindelijk zit er achter elk schilderij een betekenis.

Focus nog even op het begrip ‘abstract’. Vraag de leerlingen of iemand het begrip kan omschrijven.

Betekenis abstracte kunst:
• Wordt ook ‘non-figuratieve’ kunst genoemd.
• Een vorm van beeldende kunst waarin niet onmiddellijk duidelijke verwijzingen naar onderwerpen uit 

de omringende wereld herkenbaar zijn.
• De kunstenaar geeft soms een titel aan het kunstwerk die verwijst naar iets uit de werkelijkheid. 
• Het gaat vooral om lijnen, vlakken, punten, kleuren en licht, de ruimte en de vormen.

2  Kern
2.1 Karel Appel aan het werk

Bekijk klassikaal video 1: Karel Appel schildert. 

Vraag de leerlingen aandachtig te kijken.

Wijs de leerlingen erop dat zij geen gebruik zullen maken van een canvas maar van tekenpapier.

2.2 Voorontwerp

De leerlingen denken na over wat ze willen weergeven: onderwerp, kleuren, lijnen, compositie … Op een 
kladblad maken ze een voorontwerp.

In het voorontwerp leggen de leerlingen ook al de keuze van de kleuren vast.

2.3 Aan het werk

De leerlingen werken het voorontwerp uit op tekenpapier.

Wijs de leerlingen erop dat ze alle vrijheid krijgen om met de verf om te gaan.

3  Slot
Voorzie een ruimte om de werken tentoon te stellen. Om de beurt becommentariëren de leerlingen hun 
kunstwerk. Na de tentoonstelling bewaren de leerlingen hun creatie in de verzamelbox.



50'

Actuadossier: Karel Appel

Experimenteren met 
kleuren zoals Karel Appel
Lesdoelen
1. De kinderen kennen het onderscheid tussen kleuren.
2. De kinderen kennen de kleurencirkel.
3. De kinderen kunnen het onderscheid maken tussen primaire, secundaire en tertiaire kleuren.
4. De kinderen kunnen hun emoties weergeven in de keuze van de kleuren.
5. De kinderen kennen het karakter, de psychologische eigenschappen en de symboolwaarde van een kleur.
6. De kinderen kunnen op een creatieve wijze gebruikmaken van de kleurenfamilies.

Lesmateriaal
- bijlage 1: kleurencirkel
- bijlage 2: regenboog
- reclamefolders
- schrijfgerei
- notitiebladen
- kleurpotloden
- schilderdoos
- penselen
- tekenpapier

Vooraf
Vraag de leerlingen om thuis een aantal kleurrijke reclamefolders te zoeken en er mee te brengen naar de klas.

WOUW-actie 2



Actuadossier: Karel Appel

Lesverloop

1  Instap
Bekijk samen met de leerlingen een aantal kleurrijke kunstwerken van Karel Appel (zie Google – 
afbeeldingen), zodat ze een idee krijgen van de vele mogelijke kleurencombinaties.

Vertel dat een kunstenaar niet zomaar de kleuren kiest. Kleuren zorgen ervoor dat het kunstwerk een 
bepaalde stemming oproept. 

Laat de leerlingen duo’s vormen. 

Opdracht 1: De leerlingen concentreren zich op de reclamefolders. Ze zoeken de reclame die het meest 
in het oog springt. Vraag de leerlingen om vooral oog te hebben voor de kleuren. Laat elk duo vertellen 
waarom ze deze reclame kozen.

Opdracht 2: De leerlingen lijsten zo veel mogelijk kleuren op. De verslaggever somt de kleuren op. Noteer de 
kleuren op het bord.

2  Kern
2.1 De kleurencirkel

Presenteer de kleurencirkel (bijlage 1). Leerlingen die tekenacademie volgen, kunnen wellicht het 
onderscheid geven tussen primaire, secundaire en tertiaire kleuren.

Rood, blauw en geel maken deel uit van de primaire kleuren. Deze kleuren kunnen niet worden gemaakt 
met andere kleuren. Met rood, blauw en geel kunnen alle kleuren van de regenboog worden samengesteld.

Toon de afbeelding van een regenboog (bijlage 2).

Secundaire kleuren zijn de drie kleuren die je krijgt wanneer je een primaire kleur mengt met een andere 
primaire kleur.

De derde kleurengroep bevat de tertiaire kleuren. Deze groep telt zes kleuren en verkrijg je door een 
primaire kleur te mengen met een secundaire kleur.

Vertel de leerlingen dat een kleurencirkel de relatie tussen de kleuren laat zien. Complementaire kleuren 
staan in een kleurencirkel tegenover elkaar: rood en groen, blauw en oranje, geel en paars.

2.2 Koude en warme kleuren

Focus met de leerlingen op de ‘kleurtemperatuur’. Vraag de leerlingen om de warme en de koude kleuren 
op te lijsten. Noteer op het bord.

Warme kleuren: rood, geel en oranje.

Koele kleuren: blauw, groen en paars.

Vraag de leerlingen welk gevoel de warme en de koude kleuren oproepen. Noteer op het bord.



Actuadossier: Karel Appel

Zonnige kleuren geven bijvoorbeeld een schilderij een gevoel van warmte.

 Warme kleuren zorgen ervoor dat voorwerpen op een schilderij dichterbij lijken.

Kleuren met blauw eraan toegevoegd worden koele kleuren genoemd. 

 Koele kleuren zorgen ervoor dat voorwerpen op een kunstwerk verder weg lijken te staan.

Wijs de leerlingen erop dat zwart, wit en grijs geen echte kleuren zijn. Ze worden neutrale kleuren genoemd. 
Kleuren die op aarde lijken zoals bruin, geelbruin en warmgrijs behoren tot de aardekleuren.

2.3 Kunstwerken van Karel Appel

Presenteer een aantal werken van Karel Appel (via Google – afbeeldingen).

Tijdens een klassikaal gesprek vraag je de leerlingen of ze op kunstwerken van Karel Appel de warme en de 
koele kleuren kunnen aanduiden. 

2.4 Aan het werk

De leerlingen experimenteren met de kleuren door op een tekenblad een abstract kunstwerk te maken. Stel 
voor om te werken met een voorontwerp en na te denken over de keuze van de kleuren.

3  Slot
Voorzie een ruimte om de werken tentoon te stellen. Laat de leerlingen hun werk becommentariëren. Na 
de tentoonstelling houden ze het kunstwerk bij in de verzamelbox.


