
WOUW-moment 1 50'

Actuadossier: Karel Appel

Kennismaken met
Karel Appel
Lesmateriaal
- kopieerblad 1: vragenlijst 
- video 1: interview met Karel Appel
- schrijfgerei
- notitiebladen

Vooraf
Maak voldoende prints van kopieerblad 1: vragenlijst (één per duo).

Lesverloop
Stel de leerlingen voor om via een interview kennis te maken met Karel Appel die in 2021 in de media nogal wat 
aandacht krijgt. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstenaar geboren werd in Amsterdam.

Vraag de leerlingen om duo’s te vormen. Elk duo beschikt over schrijfgerei, een notitieblad en de vragenlijst.

Laat de leerlingen de vragen overlopen.

Elk duo markeert vijf vragen die ze interessant vinden.

Bekijk samen het interview (video 1).

De leerlingen volgen het interview en nemen notities, zodat de vragen achteraf kunnen worden beantwoord.

Na het interview beantwoordt elk duo de vijf vragen die ze markeerden.

Overloop klassikaal de vragen en antwoorden en corrigeer indien nodig.

De vragenlijst en de notities worden bewaard in de verzamelbox.



50'

Actuadossier: Karel Appel

WOUW-moment 2

Kennismaken met
de kunstwerken van
Karel Appel
Lesmateriaal
- kopieerblad 2: vragenlijst
- schrijfgerei
- notitiebladen

Vooraf
Maak voldoende prints van kopieerblad 2: vragenlijst (één per trio).

Lesverloop
Stel de leerlingen voor om via een interview kennis te maken met Karel Appel die in 2021 in de media nogal wat 
aandacht krijgt. Het is namelijk 100 jaar geleden dat de Nederlandse kunstenaar geboren werd in Amsterdam.

Vraag de leerlingen om trio’s te vormen. Elk trio beschikt over schrijfgerei, een notitieblad en de vragenlijst.

Laat elk trio afspraken maken. Wie doet wat? Wie leidt het gesprek? Wie noteert? Wie bewaakt de tijd? Wie 
rapporteert?

Laat de leerlingen de vragen overlopen.

Bekijk klassikaal de werken van Karel Appel via Google.

Laat de leerlingen de vragen beantwoorden.

Daarna houd je een klasgesprek. Vraag na vraag wordt besproken. De verslaggevers rapporteren.

Stel een top-3 samen: de drie mooiste werken van Karel Appel volgens de leerlingen.

Stel een top-3 samen: de drie werken van Karel Appel die bij de leerlingen het minst in de smaak vallen.

De vragenlijst en notities krijgen een plaats in de verzamelbox.


