
Naar het eerste 
jaar op SAG!

Kunst & creatie 



1A ‘EXPLORE’ klas – KEUZEGEDEELTE – 5 lesuren

1 uur 

2 uren vaste keuze 

2 extra verkennende keuzes*
(2 x 8 weken – 2 uren per week) 

* Sport

Kunst & creatie

ICT 
(2 periodes van 8 weken)

Versterken, verdiepen, verbreden

1 lesuur

ICT ICT

EXTRA KEUZE ANDERE EXTRA KEUZE



Voorbeeld

Vaste keuze

Explore keuze 1

Explore keuze 2



Concreet

STEM Agro- en biotechnieken

2 lesuren

Moderne talen

& wetenschappen
Kunst & creatieICT ICT

Periode 1
(+/- 8 weken)

2 lesuren

Periode 2
(+/- 8 weken)

2 lesuren

Periode 3
(+/- 8 weken)

2 lesuren

Periode 4
(+/- 8 weken)

2 lesuren

Elke week



Kenmerken

• Expressievormen (beeld, klank, woord, beweging, 
media…)

• Creëren, interpreteren, improviseren

• Presenteren en ontwerpen

• Expressieve vaardigheden en technieken

8 weken verkennende keuze
2 uren/week = 16 lesuren:

• 2 uren in blok

• Projectmatig werken



Kunst & creatie?

• Kennismaken met de verschillende
expressie- en kunstvormen

• Proeven van de verschillende
domeinen door middel van 
projectmatige opdrachten

• Creatieve geest uitdagen via 
opdrachten en
brainstormtechnieken

• Talent is niet het belangrijkste, 
interesse, zin en creativiteit zeker
wel!



Kunst & creatie!

Leerlingen leren in dit keuzevak heel wat 
vaardigheden die ook in andere vakken
nuttig zijn:

• Presenteren

• Ontwerpen & creëren

• Probleemoplossend & creatief denken

• Expressiviteit

• Samenwerken in groep

• ‘Out of  the box’-denken

• Improviseren



Evaluatie

De opdrachten per thema of project zullen geëvalueerd worden door verschillende evaluatievormen:

• Zelfevaluatie

leerlingen beoordelen zelf hun proces en product

• Peerevaluatie

Leerlingen beoordelen elkaar in een groepswerk of  elkaars creatieve
kunstwerk

• Proces- en productevaluatie

De leerkracht zal proces- en/of  eindproduct evalueren, zowel bij individuele en
groepsopdrachten

Op het rapport zal een algemeen besluit met extra verduidelijking van de vakleerkrachten komen.



Voorkennis? Talent?

Leerlingen zullen vaak al voorkennis hebben in één of  meerdere gebieden door 
buitenschoolse activiteiten, hobby’s, interesse…. 

Voorkennis en/of  talent is echter niet belangrijk voor het vak Kunst en Creatie. 
Motivatie, interesse en open staan voor nieuwe kunstvormen is veel belangrijker.

Je hoeft uiteraard niet uit te blinken in elke kunstvorm, net zoals niet alle 
kunstvormen even goed zullen smaken. Maar proberen en proeven van, opent
misschien deuren naar nieuwe kennis of  interesses.



Voorbeelden





Tekenen met de laptop 



Tekst: 
kranten-elfje

• Deze opdracht zal nadien de basis vormen voor
andere opdrachten zoals de woordopdracht.

• In deze opdracht gaan de leerlingen de aangeleerde
expressietechnieken uitproberen in een groepswerk.

• De leerlingen ontwerpen zelf een kort toneelstuk in 
groep waarbij ze vertrekken vanuit een idee, woord, 
personage of  thema uit het elfje.



Enkele
sfeerbeelden





Fotografie



Vragen?



Tot slot 

“we gaan er samen 
voor”

☺


