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Lesbrief Docenten Project Move to move 

 

 

Inhoudsopgave: 

Les 1 introducerende les      p. 2-4 

Les 2 Bouwstenen p. 5 

Les 3 Cement        p. 6 

Les 4 Afsluitende les       p. 7 

Bijlage         p. 8-10 
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LES 1 
 

Les 1 Introducerende opdracht 

De definitie van architectuur wordt besproken en onderzocht. Door middel van verschillende 

voorbeelden onderzoeken de leerlingen wat er nodig is om een bouwkunst te maken. 

 

Doel: In de voorbereidende les hebben zij kennis opgedaan van het begrip architectuur en 

bouwkunst. Ze weten wat de benodigdheden zijn om een bouwkunst te maken? 

 

Tijdsbestek: 50 minuten 

 

Benodigheden: 

- Werkboek 

- Beamer/digiboord 

- Kleurpotloden 

 

Deel 1 introductie en definiëren begrip architectuur   10 minuten 

De docent introduceert het project move to move. De leerlingen gaan in de komende vier lessen een 

bewegende bouwkunst maken op muziek. Drie van de vier lessen worden op school gegeven door de 

eigen leerkracht. De vierde les vindt plaats bij de Muzen en wordt gegeven door en extern docent. 

Definieer het begrip architectuur door samen met de leerlingen een woordweb te maken.  

Voorbeelden van vragen bij het maken van een woordweb: 

-Wat is architectuur? 

- De stoelen, tafels, het schoolgebouw en de speeltuin horen ook bij architectuur, hoe en van welke 

materialen zijn deze gemaakt? 

- Wat voor een functies hebben al deze verschillende architecturen? 

 

Deel 2 bouwstenen       30 minuten 

De leerlingen maken individueel opdracht 1a uit het werkboek. Voorgaand geeft de leerkracht een 

klassikale instructie aan de hand van twee voorbeelden. Zie onderstaande voorbeelden.  

Als de leerling klaar is met opdracht 1a kan hij/zij bij de leerkracht kleurpotloden en een wit A4 halen 

om opdracht 1b+c uit te voeren.  
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Klassikaal voorbeeld: 

 
Het inntel hotel in Zaandam – Wilfried van Winden 

 

Beantwoord samen met de leerlingen de onderstaande vragen: 

Welke bouwstenen zijn er gebruikt: 

Mogelijke antwoorden: Hout, glas, steen, dakpannen(steen). 

 

Hoe zitten de bouwtenen aan elkaar vast: 

Mogelijke antwoorden: Moeren, bouten, spijkers, lijm enz. 

 

Wat is er zo bijzonder aan deze architectuur: 

Mogelijke antwoorden: 

Groot gebouw van opgestapelde huisjes. 

Nieuw gebouw vanuit traditionele architectuur, nieuw en oud gecombineerd. 

Veel verschillende kleuren. 
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Deel 3 Afsluitende feedback.      10min.  

De leerkracht gaat klassikaal de koppeling maken naar beweging. 

Verteld de volgende informatie: In de volgende lessen gaan wij een BEWEGENDE bouwkunst maken. 

Dit wordt ook wel een choreografie genoemd. 

- Vraag aan de klas wat de bouwstenen van een choreografie kunnen zijn. 

o   Het juiste antwoord: Bewegingspassen op een bepaalde plek in de ruimte. 

- Hoe zitten deze bewegende bouwstenen aan elkaar gemaakt? 

o Het juiste antwoord: Verplaatsende bewegingen door de ruimte, van de ene plek 

naar de andere. 

Sluit af met een terugkoppeling naar de opgedane kennis van deze les: 

We hebben geleerd: 

- Wat architectuur is 

- Wat er nodig is om architectuur/bouwkunsten te maken 

- Dat een choreografie eigenlijk een bewegende bouwkunst is en wat de bouwstenen en het 

‘cement’ is van een choreografie. 
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LES 2 
 

Les 2 Het verzamelen van bouwstenen 

In les 2 gaan de leerlingen bouwstenen verzamelen. De leerlingen maken bewegingen bij de 

bouwstenen die zij hebben gekozen in hun droomarchitectuur. 

 

Doel: De leerlingen kunnen concrete begrippen abstraheren en omzetten naar beweging. Aan het 

einde van de les hebben de leerlingen bewegende bouwstenen gemaakt. 

 

Tijdsbestek: 40 minuten 

 

Benodigdheden:  

- Ruimte om te bewegen, bijvoorbeeld een leeg lokaal, een gymzaal of bij mooi weer buiten.  

- Voorbeeldkaarten bewegingen (Bijlagen A) 

- Muziekinstallatie en bijgevoegde muziekvoorbeelden. (Bijlage B) 

 

Deel 1 Zelf bouwstenen maken     15 minuten 

De leerlingen gaan in tweetallen tien bewegingen maken aan de hand van de fantasiematerialen van 

opdracht 1 uit het werkboek. Het moeten tien verschillende bewegingen zijn en alle bewegingen 

moeten op de plek uitgevoerd worden. De beweging moet gerelateerd zijn aan het materiaal wat is 

gebruikt. Als het materiaal rond is is er een ronde beweging, wanneer hoekig een hoekige beweging, 

groot een grote beweging enz. Achter in het leerlingenwerkboek en bij bijlage A staan een aantal 

voorbeeldkaarten ter inspiratie.  

De instructies zijn klassikaal en staan tevens beschreven in het werkboek. De leerkracht bepaald zelf 

of zij de groepjes indeelt of dat de leerlingen zelf mogen kiezen. Met oneven aantallen kan er 

gewerkt worden met drietallen.  

 

 

Deel 2 Ruilhandel      20 minuten 

Twee tweetallen/drietallen leren elkaar de bewegingen(bouwstenen) aan. Een groepje bestaan nu 

uit (4à5) personen en hebben 20 bewegingen/bouwstenen verzameld. 

 

Deel 3 Afsluiting les 2      5 minuten 

Vertel de leerlingen dat ze de eerste stap naar hun bewegende bouwkunst/choreografie hebben 

gemaakt. Ze hebben de bewegende bouwstenen verzameld voor hun bewegende 

bouwkunst/choreografie. 
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LES 3 
Les 3 Cement maken 

In les twee zijn de bouwstenen verzamelden. Om een architectuur te maken zijn bouwstenen alleen 

niet genoeg. Er is materiaal nodig om de bouwstenen bij elkaar te houden en zo de architectuur vorm 

te geven. In de derde les gaan de leerlingen zelf dit ‘cement’ maken.  

 

Doel: De leerlingen kunnen concrete begrippen abstraheren en omzetten naar beweging. Aan het 

einde van de les hebben de leerlingen hebben de leerlingen 8 à 10 verschillende verbindingspassen 

gemaakt, waarmee zij kunnen verplaatsen van plek naar plek.  

 

Tijdsbestek: 35 minuten 

 

Benodigdheden: 

- Ruimte om te bewegen (leeg lokaal, gymzaal of bij goed weer buiten) 

- Muziekinstallatie en bijgevoegde muziekvoorbeelden.  

 

Deel1 Herhaling les 2       5 minuten 

De leerlingen herhalen in hun eigen groepje(samengevoegde groepjes) de bewegingen/bouwstenen 

die ze in les 2 hebben gemaakt. 

 

Deel 2a ‘cement’ maken      15 minuten 

De leerlingen maken in groepjes opdracht 5a Uit het werkboek.  

Bespreek de opdracht vervolgens klassikaal na. 

Onderstaand voorbeelden van verplaatsende bewegingen: 

- Rennen 

- Rollen 

- Glijden 

- Sliden  

- Springen  

- Draaien 

Laat een of beide van de onderstaande filmpjes zien ter inspiratie.  

https://www.youtube.com/watch?v=QXaKgCnE1kw 

https://www.youtube.com/watch?v=aCRp-boERqs 

 

 

 

Deel 2b         15 minuten 

De leerlingen maken in hun eigen groepje (4 à 5 leerlingen) 8 à 10 verschillende ‘verbindingspassen’. 

Dit zijn bewegingen waarmee je naar een andere plek kunt verplaatsen. Alles mag behalve lopen en 

rennen. Opdracht 5b uit het werkboek. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QXaKgCnE1kw
https://www.youtube.com/watch?v=aCRp-boERqs
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LES 4 
Les 4 Metselen, afsluitende les 

Onder leiding van een extern docent gaan de leerlingen met hun eigen bouwstenen en cement een 

choreografie(bewegende bouwkunst) maken. En om het af te maken zullen er wat versieringen 

aangebracht worden om het in volle glorie hun choreografie te kunnen presenteren aan de andere 

leerlingen. 

De leerlingen moeten kleding aanhebben waarin zij goed kunnen bewegen, zoals sportkleding. Ook 

moeten ze hun werkboek meenemen.  
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Bijlage 
 

Bijlage A 
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Bijlage B. 

Voorbeelden van bruikbare muziek met verschillende sferen. 

 

Seabird     Matt Saxton 

Jolie coquine      Caravan Palace 

Ant      Cirque du Soleil 

La troitteuse     Cirque Plume 

U-Boats     Alexandre Desplat 

Le Moulin      Yann Tiersen 

Making Scenes in New Orleans    MrLuca 

Roze Gitaar (insturmentaal)   Kinderen voor kinderen 

Ants Marching/Ode to Joy   The Piano Guys 

Restaurant    Bruno Coulais 

Skins      Andy Monroe 

Anything Could Happen   Instrumental Fuse 

Just the Way You Are    The Piano Guys 

Rockelbel’s Canon    The Piano Guys 

Theresa     Andy Monroe 


