
Een pyjama voor Vincent (Vincent van

Gogh)
Groep 1-2

Je hebt nodig

aardappel
ecoline (ca. 5 kleuren)
tekenvel van getint papier (ca. 120
grams, A3 formaat)
wit tekenpapier (ca. 120 grams, A4
formaat)
dekseltjes of schoteltjes voor ecoline
tissues
plaksel en kwastje
schilderkwast
plakkaatverf (ca. 6 kleuren)
stuk aluminiumfolie als palet (ca. 40
cm)

Organisatie
Er wordt gewerkt in ‘tafelgroepen’ (4
tot 6 kinderen). Het materiaal wordt
vooraf klaargezet.
Terwijl de kinderen de stroken
(pyjama) opplakken worden tissues
gevouwen en als stempelkussen in de
5 deksels gelegd en voorzien van
ecoline.
Een halve aardappel wordt in plakjes
gesneden en als stempel tussen de
dekseltjes gelegd.
Na het stempelen worden de deksels
vervangen door ‘paletten’ met
plakkaatverf (aluminiumfolie, ca. 40
cm). Twee kleuters werken samen met
één palet

 Betekenis
...dat je een pyjama kunt maken waar de eenzame
Vincent blij van wordt.

 Beschouwing
... dat je ziet dat Vincent heldere kleuren gebruikte en
die het liefst in streepjes op zijn doeken schilderde.

 Vorm
... dat je een pyjama kunt samenstellen uit delen: lijf,
mouwen en pijpen die je op verschillende manieren
kunt neerleggen.
... dat je de kleuren, net als Vincent, laat mengen
door ze als streepjes over elkaar heen te zetten.

 Werkwijze
... dat je papier in stroken kunt scheuren en
opplakken.
... dat je met aardappelstempels streepjes kunt
stempelen.
... dat je met een kwast de omgeving kunt
inschilderen, liefst ook weer met streepjes.

 Materie
... dat je ervaring opdoet met stevig papier,
aardappelstempels, ecoline en plakkaatverf.

 Onderzoek
... dat je met de stroken zoekt naar een leuke
pyjama-vorm.
... dat je stempelend uitprobeert welke nieuwe
kleuren er ontstaan met streepjes over elkaar.
... dat je dat ook bij het schilderen probeert en zoekt
naar nieuwe mengkleuren.

De kinderen maken kennis met Vincent van Gogh en zijn kunstenaarschap. Ze leren over zijn manier van
leven en werken aan de hand van foto’s en zijn schilderijen.

In Zuid Frankrijk heeft Vincent een huis gehuurd en wil zijn vrienden uitnodigen. Hij slaapt echter altijd alleen
en heeft niet eens een gezellige pyjama. De kinderen lossen het probleem op door een pyjama voor hem te
maken, waarbij ze rekening houden met wat hij het liefste ziet: kleuren en streepjes!

* Deze les is tot stand gekomen in samenwerking met het Van Gogh Museum Amsterdam

De uitdaging
Kun jij … met gescheurde stroken papier, aardappelstempels en plakkaatverf een
(streepjes)pyjama voor Vincent maken?

Laat maar zien ......

groep

1-2  

tijdsduur

75 minuten

dimensie

2D  

niveau

gemiddeld

materiaal/techniek

Ecoline, Papier, Plakkaatverf  

beeldaspect

Kleur, Mengen, Vorm,

Verschijningsvorm  

type

voorstelling

kunstenaar

Vincent van Gogh

vakgebied

 

onderwerp

Van Gogh, kunstenaar, slapen,

vriendschap, samenzijn,

nachthemd, pyjama,

woordenschat

het nachthemd, de pyjama,

het palet, het portret



 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon kijkvoorbeeld 1 (Zelfportret Vincent): Kijk eens goed, kun je zien wat/wie dit is?
Reageer op wat de kinderen zien en zeggen. ‘Het is geen foto maar een schilderij van
‘iemand’. Wat zou dat voor iemand zijn? (laat kinderen benoemen wat ze zien). Wat heeft hij
in zijn handen? (kwast, palet met verf)
Vertel of vat samen dat het hier om een ‘kunstschilder’ gaat die lang geleden leefde.
Wat is een kunstschilder? Toon na de eerste antwoorden Kijkvoorbeelden 2 (Kunstschilder
aan het werk). Kijk, hier zie je oude foto’s van een kunstschilder. Hij gaat met zijn
schildersezel naar buiten om een schilderij te maken. Kun je zien wat hij bij zich heeft? (ezel
en doek, palet met verf, kwasten) en hij heeft een grote hoed op tegen de zon.
Kan je ook zien wat hij aan het schilderen is? (dorp, kerkje)

Informatie
Toon Kijkvoorbeelden 3 (Kerk van Auvers). Kijk, dit is een schilderij van Vincent. Wat valt je
op? Kijk eens hoe het er van dichtbij uitziet? (veel streepjes en kleuren).
Toon Kijkvoorbeeld 4 (Slaapkamer). Vertel dat Vincent vaak verhuisde. In Zuid Frankrijk
huurde hij een groot huis. Hij wilde zijn schildervrienden uitnodigen, maar bleef er meestal
alleen.
Dit is zijn slaapkamer. Wat valt je op? (Felle kleuren, vooral rood geel en blauw). Zo zag het
er natuurlijk niet in het echt uit. Dat is het leuke van schilderen. Een schilder kan op zijn
schilderij alles de kleur geven die hij wil. Dat maakte Vincent ook bijzonder. In het echt
waren de kleuren een beetje saai.
Maar als Vincent ‘s avonds naar bed ging, had hij niet eens een fijne pyjama.
Toon Kijkvoorbeeld 5 (Nachthemd). Hij sliep in een nachthemd, zoals iedereen vroeger. Kijk,
dit is een foto van zo’n nachthemd. Daar is weinig aan te beleven!
Toon Kijkvoorbeeld 6 (Blauw zelfportret). Hier zie je Vincent weer op een schilderij dat hij
van zichzelf maakte, een ‘zelfportret’. Hoe heeft hij zichzelf hier geschilderd? (met veel
streepjes en kleuren)
Vincent denkt over een mooie pyjama, die hij als hij moe is na een lange dag schilderen, aan
kan trekken. Hamvraag: Hoe zou Vincents lievelingspyjama eruit zien?
Toon de Kijkvoorbeelden 7 (Pyjama’s). Kijk, hier zie je twee pyjama’s. Welke verschillen zie
je? (kleuren, lange korte mouwen). Zou hij dit mooie pyjama’s vinden?
Laat de kinderen het verband leggen met Vincents voorkeur voor streepjes en kleuren.
Zullen wij eens een pyjama voor Vincent gaan maken? Een met veel kleuren en streepjes?
Daar is een mooie manier voor…..

Instructie
Volg nu de Techniekstappen. Doorloop die samen met de kinderen. Doe steeds iets voor en
laat de Variaties zien.
‘We scheuren gewoon papier in stroken. Daarmee schuiven we de pyjama in elkaar. Welke
pijpen en mouwen kies jij, lange of korte? En hoe leg je ze neer?
Probeer maar eens uit hoe jij het mooi zou vinden. Als je tevreden bent kun je ze
vastplakken.
Dan stempelen we er streepjes op in de mooiste kleuren. Kijk maar eens goed welke kleuren
bij elkaar passen en welke nieuwe kleuren je ziet ontstaan.
Let er wel goed op dat elk stempeltje bij een kleur hoort. Leg ze dus steeds terug in of bij het
dekseltje, anders worden de kleuren vies!
Als je tevreden bent over de pyjama, kun je de omgeving natuurlijk ook mooi schilderen, net
als Vincent.
Kies een kleur uit waarmee je wil beginnen. Dat kan bijvoorbeeld door streepjes te
schilderen. Daarna kun je met een tweede kleur verder gaan. Je kunt je kwast tussendoor
even afvegen aan een tissue, dan blijven je kleuren helder.
Als de kleuren door elkaar gaan noem je dat ‘mengen’. Let maar eens op welke kleuren je
ziet ontstaan.
Soms is het mooi om de hele achtergrond meer in één kleur te schilderen, dat kan ook altijd
nog.
Een als je tevreden bent, is het schilderij ‘Een pyjama voor Vincent’ af!

Uitvoering/begeleiden
Doe het scheuren even goed voor. Let op! Zoek de ‘looprichting’ van het papier. In die
richting kun je makkelijk lange stroken scheuren. Dwars erop ‘loopt de scheur weg’ en zal je
duim en wijsvinger moeten gebruiken om te sturen. Dat doe je om de stroken op maat af te
korten.
Doe voor hoe je een pyjamavorm in elkaar schuift en kunt spelen met de manier waarop je
‘m kunt neerleggen (Kijk samen naar de Variaties).
Laat ze de delen één voor één insmeren en opplakken om te voorkomen dat de vorm weer
zoek raakt.
Stempelen kunnen ze even oefenen op reststukjes van de stroken. De aardappelschijfjes
moeten goed drooggedrukt worden op een tissue om de ecoline goed te kunnen opnemen.
Bij het bedrukken van de pyjama gaat het experiment lekker verder. Moedig ze aan en laat
ze goed kijken naar wat er gebeurt.
Bereid tussentijds de schilderactiviteit voor door de aluminiumfolie paletten van verf te
voorzien.
Doe voor hoe je de kwast vasthoudt bij het schilderen: vingers op het hout (niet op de ‘bus’),
bewegen met de lengterichting van de haren mee (niet dwars erop of ertegen in).



Moedig ze ook hier aan te experimenteren en te kijken wat er gebeurt. (Kijk ook weer even
naar de Variaties).
Kinderen die klaar zijn kunnen hun schilderij wegleggen en beginnen met opruimen.
(Snippers weggooien en kwast uitspoelen)

Nabeschouwing - Toelichting
Bespreek het werk met de hele groep na in de kring. De kinderen houden hun schilderij eerst
op schoot en leggen het daarna in het midden van de kring. Stel ongeveer volgende vragen:
Waaraan kun je goed zien dat het pyjama’s voor Vincent zijn? (streepjes, kleuren)
Wat voor soort pyjama (mouwen, pijpen, kraag?) heb jij gekozen en hoe heb je ‘m
neergelegd?
Welke kleuren zijn er vooral te zien? Waar heb je de streepjes gezet?
Welke pyjama’s lijken een beetje op elkaar (familie)? Welke springen er echt uit?
Vertel kort iets over je werk: waarover ben je tevreden en wat zou je de volgende keer
anders doen?

Nabeschouwing
Waaraan kun je goed zien dat het pyjama’s voor Vincent zijn? (streepjes, kleuren)
Wat voor soort pyjama (mouwen, pijpen, kraag?) heb jij gekozen en hoe heb je ‘m
neergelegd?
Welke kleuren zijn er vooral te zien? Waar heb je de streepjes gezet?
Welke pyjama’s lijken een beetje op elkaar (familie)? Welke springen er echt uit?
Vertel kort iets over je werk: waarover ben je tevreden en wat zou je de volgende keer
anders doen?

En verder...
Voorstel voor lesverloop en tijd: Introductie en informatiefase 25 minuten. De instructie valt
samen met de daadwerkelijke activiteit met de kinderen. Het heeft de voorkeur om de les op te
splitsen in 3 activiteiten.Pyjama scheuren en plakken 25 minuten, pyjama stempelen 15 minuten,
achtergrond schilderen 15 minuten.
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