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De Beeldenstorm 1566   Godsdienststrijd 

 

Start met het filmpje van entoen.nu/beeldenstorm  op niveau van je groep 

 

Verbeelden 

Van Beeldenstorm tot zelfbeeld, venster nummer 10 gekoppeld aan 

levensbeschouwing en zelfreflectie.  

Kijk voor uitleg naar film.leerkracht 24 / dialoogschool 

Bij de les in de film is gekozen voor snel en makkelijk hanteerbaar 

materiaal. Natuurlijk kunnen beelden op 1001 manieren worden 

gemaakt. Denk aan klei, schilderwerk, kostenloos materiaal, …. 

Basistechnieken: link: Uit de Basis / AdLJ  

Bijlage: 4 pagina’s inspiratie om over je (eigen)  beeld-en-storm na te denken 

 

Filosoferen / dialoog 

Link: Nieuwsbrieven Dialoogschool 

Inspiratiebronnen en les-ideeën genoeg te vinden in de nieuwsbrieven 

van De Dialoogschool. Enkele voorbeelden: 

4:Kinderen vragen wat hen bezig houdt en wat voor hen belangrijk is 

6: Eigen associaties maken en zo ontdekken wat dit verhaal/ beeld  met 

hun leven te maken heeft. 

8: Wat zie je eigenlijk allemaal? Wat voor gevoel roept dit beeld bij je 

op? Wat herken je van dit beeld in je eigen leven? 

19:Welke keuzes maak je?, Welke verbindingen leg je?  Hoe geef je dit 

op een persoonlijke manier vorm in je eigen leven? 

info.onderwijspioniers  koppeling aan actualiteit                                          

Beeldenstorm in Nineve  Artikel Trouw 26 februari 2015 

Drama & muziek Dramaspel dmv muziek 

 Gebruik als warming-up muziekjes waarop de leerlingen vrij 

rondlopen in het lokaal. Aan welke persoon denk je bij deze 

muziek?? Wanneer de muziek uitgaat sta je Sta stil als levend 

standbeeld.  Puur ervaren. Geen uitwisseling. 

 Na 5 minuten: Helft groep gaat zitten observeren, rest blijft actief 

o Als begin. Nu met reflecteren: 

o Zie je welke persoonlijkheden worden uitgebeeld?  

o Klopt dit met het beeld van de persoon zelf?  

o Zie je verschillen bij de beelden? Overeenkomsten? 

 Halverwege de tijd wisselen 

 Tableau vivant n.a.v. de verschillende muzieksoorten  

in verschillende groepjes. 

 Snel groepjes maken? Gebruik de verdeelkaartjes 

 

Drama  

Als hiervoor maar dan met  

 dramakaartjes ipv met muziek.  

 Ook mogelijk: portretten van De Nachtwacht:  

koninklijk Tchaikovsky 
danser Prokovief Peter en de wolf) 
slavenkoor Verdi 
aquarium Carnaval des animaux Saint Saëns 
Tim Burton Sweeny Todd 
John Williams Hedwig Harry Potter 
Philip Greene Indiana Jones 

Nielson sexy als ik dans 
007 James Bond 
James Horner Titanic sinking 
Rednex Cotton eye Joe 

Aqua Barbie girl 

La Bomba King Africa 

Boney M Rasputin 

Blauhuster dakkapel Brabantse nachten 

Queen We are the champions 

http://www.onderwijspioniers.nl/
http://www.entoen.nu/beeldenstorm
https://www.youtube.com/watch?v=BOiYZ3k2jgU
http://www.adlj.nl/laed/category/basistechnieken/
http://www.samenonderwijsmaken.nl/page/80/nieuwsbrief.html
http://www.onderwijspioniers.nl/beeld-en-storm/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3874179/2015/02/26/Eeuwenoude-kunst-in-Irak-aan-gruzelementen-door-IS.dhtml
http://www.adlj.nl/laed/2015/02/01/verdeelkaartjes/
http://www.adlj.nl/laed/2015/02/28/dramakaartjes-kunst/
http://www.adlj.nl/laed/2015/01/18/nachtwacht-in-23-portretten/
The%20Best%20of%20Tchaikovsky
https://www.youtube.com/watch?v=8OQvH90hKEw
https://www.youtube.com/watch?v=75gNrmFcGFU&list=RD75gNrmFcGFU
https://www.youtube.com/watch?v=_uORFkc-wRc
https://www.youtube.com/watch?v=lYdPAwliQn0&list=PL266C9745C443FFBD
https://www.youtube.com/watch?v=a7z8HGXVR80&list=PLYXfr3Na3Iuf8Kg__C6Fll5bapkVOXp9b
https://www.youtube.com/watch?v=-bTpp8PQSog
https://www.youtube.com/watch?v=zKmsZzJQJV0
https://www.youtube.com/watch?v=Ii1tc493bZM
https://www.youtube.com/watch?v=R-W2rTj1bsY
https://www.youtube.com/watch?v=VcDy8HEg1QY
https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
https://www.youtube.com/watch?v=jY48iTyLrmk
https://www.youtube.com/watch?v=jY48iTyLrmk
https://www.youtube.com/watch?v=0ZNnxZ2QF8E
https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY
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