
 

LKCA | Drama List of links 

 

Beeldend – LOL   
Maart 2019 

List of Links’ naar websites met betrekking op beeldende kunst in het onderwijs 

 

    <<< De rode titels zijn vernieuwd of nieuw in deze versie van de Beeldend - LOL >>> 
 

 

Naam Klik hieronder op de omschrijving voor een directe link naar de website. 

BEELD-ig 
Deze methode bevat teken-, handvaardigheid en technieklessen voor de groepen 3 
t/m 8 in het basisonderwijs. De lessen zijn gekoppeld, thematisch en procesgericht 
opgebouwd. De lessen zijn door elke niet gespecialiseerde leerkracht te geven. 

Crea in een Notendop 
Het boek beschrijft een methode voor het vak beeldende vorming in het 
basisonderwijs. Het bevat inspirerende lesideeën voor handvaardigheid, tekenen, 
textiel en nieuwe media. 

Creatief Anders Creatief Anders is een zelfstandig te gebruiken en kerndoel dekkende methode voor 
tekenen en handvaardigheid.  

Doe het lekker zelf 
Een online werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs en geeft 

handvatten waarmee zij tot een les beeldende kunst of theater kunnen komen. 

Laat maar zien 
Laat maar Zien bevat meer dan 500 digitale lessen voor groep 1 t/m 8. Elke les is zo 

opgebouwd dat het de creativiteit van kinderen maximaal stimuleert. 

Moet je doen! 

Beeldende vorming 

Kleuren, knippen, tekenen, vouwen en zagen. Het zijn allemaal vaardigheden die 

leerlingen in deze module leren.  

Ontdek jouw 

kunststreken! 

In dit boekje staan 7 Hollandse meesters centraal die ieder aanleiding geven voor een 

heel andere beeldende les. Eerst maken de leerlingen kennis met een kunstenaar. 

Vervolgens bekijken ze twee meesterwerken en gaan ze aan de slag. 

Raamleerplan Beeldend Door MOCCA uitgewerkt raamleerplan aan de hand van het SLO Leerplankader.  

Salaam Art 4 Fun 
Een methode beeldende vorming en cultuureducatie voor de islamitische 

basisschool. De methode bestaat uit zes blokken rond zes verschillende thema’s. 

Schoolbord Totaal Site met veel links naar lessen handvaardigheid 

Tijd voor 

handvaardigheid 

Een methode voor handvaardigheid voor de groepen 3 t/m 8. De methode heeft twee 

doorgaande leerlijnen: leerlijn technieken/materialen en leerlijn beeldaspecten. 

Tijdsbeeld 
Lessenpakket voor de groepen 6, 7 en 8. Het totale lespakket bestaat uit drie mappen. 

Elke map bevat 7 themakaarten, 21 leskaarten en 84 beeldkaarten. 

Uit de kunst 
Methode voor tekenen en handvaardigheid, speciaal ontwikkeld voor het digibord: 

interactief, actueel én effectief. Kosteloos uit te proberen via een proeflicentie. 

Van Gogh op school 
Het Van Gogh Museum heeft (digibord)lessen over Vincent van Gogh ontwikkeld voor 

alle groepen in het basisonderwijs. Leer Vincent kennen! 
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