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Mede mogelijk gemaakt door Onderwijs Pionier 

 

 

Handige links:  Afbeelding inzoomen   wikipedia  entoen.nuRembrandt van Rijn Wikipedia     

 

De Nachtwacht: een fantastisch schilderij om  bij stil te staan. Liefst in het  Rijksmuseum Amsterdam 

Leuk om ook zelf stil te staan en daar een bijzondere foto van te maken. 

 

Mogelijkheden om mee aan de slag te gaan: 

 

Beschouwen / dialoog:  

1. Bekijk de afbeelding aan de hand van de kijkwijzer 

2. Bekijk de portretten afzonderlijk 

 

3. Ordenen / beschouwen / dialoog:  

a. Leg de portretten van jong naar oud 

b. Leg de portretten van arm naar rijk 

 

Drama:  

4. Jij bent de schilder en moet de Nachtwacht in positie zetten. 

5. Jij bent kapitein Frans Banning Cocq en je vertelt Rembrandt hoe je geschilderd wilt worden 

6. Kan je de emotie / uitdrukking  nadoen van een of meer portretten? 

7. Maak een tableau-vivant.  tableau vivant voor beginners    moet je doen 

a. Gebruik als attribuut aanwezig materiaal uit je omgeving.  

Emmers, plasticzakken, bezemsteel, stokken, kleden, kranten,… 

b. Hoe wil je op staan? 

Wat doe je met je houding / emotie op je gezicht? 

o Ben je een soldaat met een helm of een druiloor  met een plastictas op je hoofd? 

o Ben je een trommelaar met een drum of een leerling met een emmertje? 

 

Fotografie:  

8. Deel de portretten uit en ga samen De Nachtwacht vormen. 

Maak een foto 

o Hoe valt het licht?   Hoe regel je dat?  

o Welke achtergrond gebruik je? Maakt dit uit voor het beeld?  

o Wie maakt de foto? Hoeveel? Steeds dezelfde achtergrond en fotograaf? 

 

Tip:  wanneer je de portretten afdrukt met 4 pagina’s per vel kan je deze makkelijk lamineren en veelvuldig 

gebruiken. Samen met een Afbeelding en een Index op A4 kan je enorm veel lesmogelijkheden bedenken. 
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