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Oriënteren/ 
onderzoeken:  
De leerling bekijkt de 
afbeeldingen van werk 
van Jeroen Bosch in de 
bijlage. De leerling bekijkt 
het prentenboek dat bij 
de les hoort en bekijkt 
evt. filmpjes over Jeroen 
Bosch (zie tips en ideeën).  
 
Uitvoeren:  
De leerling maakt een 
pop-up werk in de stijl 
van Jeroen en houdt bij 
de uitvoering rekening 
met de gegeven criteria.  
 
Evalueren:  
De pop-up’ s worden 
besproken in groepjes: de 
leerlingen bekijken bij 
elkaars werk welke 
woorden uit de woorden 
van de week terug te 
vinden zijn. Deze staan in 
de bijlage.  
 
 

Benodigdheden: 
karton A4 
stevig tekenpapier 
oliepastelkrijt 
pastelkrijt 
kleurpotloden 
schaar 
lijm 
haarlak 

 
 

Materiaal/ techniek: 
oliepastelkrijt/ pastelkrijt en kleurpotlood 

 
Criteria:  
Op jouw werk kan je minstens 10 woorden 
uit de woordenschatlijst aanwijzen. Er zijn 4 
‘uitklapfiguren’ te zien in jouw werk. Je 
werkt netjes. 

 
 

De opdracht: 

Je maakt een pop-up werk met buitenissige figuren. 

Eerst maak je de achtergrond: Vouw je karton dubbel en vouw 

het daarna weer open. Met oliepastelkrijt teken je de lijnen 

van een omgeving/ landschap voor jouw figuren. Je kleurt in 

met pastelkrijt. Pastelkrijt kan je uitvegen met je vinger of met 

een puntje van een doekje. Als je achtergrond klaar is vouw je 

je karton weer dubbel en knip je in zoals in het voorbeeld in 

de bijlage.  

Teken met potlood op tekenpapier 4 ‘buitenissige’ figuren 

voor in jouw landschap. Maak lange en korte figuren.  Gebruik 

de woorden van de week om op ideeën te komen. Kleur de 

figuren in met kleurpotlood en knip ze uit. Plak ze op de 

uitstekende pop-up stukjes.  

 

Tips en ideeën:  
Bekijk filmpjes op YouTube over Jeroen Bosch:  

‘Paul van Loon is fan van schilder Jeroen Bosch’ 

‘Jheronimus Bosch, een introductie voor het onderwijs’ 

 



BUITENISSIG 
Jeroen Bosch 

groep 7 – buitenissig 
© DOK2a 

  

Teken op het 
dubbelgevouwen karton aan 
de kant van de vouw steeds 
twee even lange strepen. Knip 
deze in.  
 
 

Vouw het karton open en buig 
de ingeknipte strookjes naar 
binnen.  
 
 

De buitenissige wezens 
worden aan de voorkant op 
de strookjes geplakt. Spray 
het werk in met haarlak om 
ervoor te zorgen dat het werk 
niet afgeeft. 
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Jheronimus (Jeroen) Bosch: 1450-1516 
Jeroen Bosch schilderde veel vreemde ‘buitenissige’ wezens. Hieronder zie je er 
een aantal. Wat voor dieren kun je ontdekken in zijn werk?  
Jij gaat straks ook een aantal vreemde wezens tekenen. Zo’n wezen kan uit 
verschillende dieren bestaan, kan je al bedenken welke dieren je daarvoor kunt 
gebruiken? Denk ook aan voorwerpen dat het dier aan of op kan hebben.  
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Vragen die gesteld kunnen worden tijdens de evaluatie:  
 

- Wie heeft er een afschrikwekkend wezen getekend?  
- Heeft er iemand een geschubde huid gemaakt bij een wezen?  
- Zie je een tentakel bij een van de wezens?  
- Heeft er iemand een parasiet getekend?  
- Wie kan er iets vertellen over zijn werk waarbij een van de volgende woorden 

worden gebruikt: 
imponeren, minuscuul, de metamorfose, camoufleren, de amfibie, koudbloedig, 
ongewerveld, opensperren, onmetelijk, de schutkleur. 

 

 
 


