
DE STERRENNACHTDE STERRENNACHT
Introductie Vincent van Gogh 

- We bekijken het kunstwerk ‘de sterrennacht’ van Vincent van Gogh en bespreken wat we zien. 

Vragen die je bij deze opdracht kan stellen: Heb je al eens een kunstwerk gezien? Waar heb je 
wel eens een kunstwerk gezien? Wie maakt die kunstwerken? Hoe doen ze dat denk je? Welke 
materialen gebruiken ze daarvoor? Hoe denk je dat de kunstenaar dit kunstwerk gemaakt 
heeft? Waarom denk je dat hij dit geschilderd heeft? … 

- We bespreken het postimpressionisme, de stijl van Vincent van Gogh. We praten over de richting 
van het verven, de stippen en de lijnen die hij schildert, de verschillende diktes die je kan zien in 
het schilderij.  

Schilderen de sterrennacht 

- We schilderen een A3-papier volledig zwart met een dikke penseel.  

- We maken het schilderpallet klaar: we doen een beetje verf van de kleuren wit, blauw, geel en 
oranje op het pallet. De blauwe kleuren en de kleur wit leggen we dicht tegen elkaar, want 
mengen mag! We leggen de oorstaafjes klaar waar we mee gaan schilderen. 

- De juf of meester doet het voor: 

We leggen ons blad horizontaal. 
We tekenen met potlood een horizon op ons blad. We trekken dus een lijn van links naar 
rechts, ongeveer op 1/4 vanaf de onderkant bekeken. 
We stippelen enkele sterren (max 10) op het bovenste deel van het blad, goed verspreidt. 
We stippelen een maan.  
We schilderen rond de maan en de sterren kleine streepjes met wit. Je mag een beetje 
door het geel van de sterren en de maan gaan. 
We schilderen tussen en rond de sterren de wind met blauwe tinten, en doen dit ook door 
streepjes te schilderen. 
We maken de wind dikker door nog meer streepjes te schilderen met blauwe tinten en wit. 
Ook hier mag je de kleuren een beetje mengen.  
We vullen de volledige bovenzijde van de horizon met streepjes in de tinten blauw en wit. 

- De leerlingen proberen nu zelf hun sterrennacht te schilderen. 

Creëren van het stadje 

- We knippen vierkanten en driehoeken in verschillende groottes uit karton.  

- We bouwen huisjes met deze figuren en plakken het op de onderkant (zwart overig deel) van het 
blad. 

- We verven de huisjes in dezelfde kleuren als de huisjes op het kunstwerk de sterrennacht.  

LESVERLOOP

NIVEAU 1E GRAAD 

De leerlingen maken kennis met Vincent van 
Gogh en leren postimpressionistisch 
schilderen met oorstokjes. Maak het 

muzikaal en creëer wind en regengeluiden 
met je lichaam. 

Benodigdheden 
Acryl verf: geel, wit, blauwe tinten, geel, oranje 

Kranten ter bescherming van de banken 
Schortjes ter bescherming van de kledij 

Een schilderpallet (stuk karton) per leerling 
A4 papier 

Dikke penselen 
Oorstaafjes 

Karton 

Extra opdrachten 
Kleurplaat, tekenplaat, maak geluiden van de wind, 
regen, hagel,… met je handen, voeten en het hele 
lichaam. Laat je inspireren: https://www.youtube.com/
watch?v=29qaN0M0o0s 

Doelen: verwijzing doelen ZILL 
Beeld: MUge2.1.3.3   MUge 2.1.7.1   MUva3.1.3.3  

VINCENT VAN GOGH 
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