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Beeldend werken met prentenboeken (4)

Cantecleir is door Ellen Vrijsen met grote gebaren geïllustreerd en voorzien van smakelijke details. En het verhaal: pure prentenboekliteratuur!

Cantecleir

Voor u ligt het vierde (en tevens laatste) artikel in de reeks Beeldend

werken met prentenboeken. Deze keer met speciale aandacht voor taal en verhaal. Cantecleir nodigt

Marijke Liefting

uit tot voorlezen. En zelfs tot voordracht.
Het verhaal verloopt dramatisch. De zinnen zijn ritmisch en rijmen ongedwongen. Het is geen toeval,
dat de tekst zo lekker loopt. Schrijvers Jo Roets en Greet Vissers zijn namelijk ook theaterregisseurs.
Roets schreef eerder al een theaterbewerking van het boek Chantecler, van Edmond Rostand, dat
ruim 100 jaar geleden verscheen. U haalt met dit prentenboek dus een klassieker in huis!
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Verhaal
Vroeg in de morgen begint Cantecleir te kraaien.
Het is eigenlijk nog nacht. Iedereen heeft last van
hem: de dag- én de nachtdieren. Ze mopperen
dan ook. Maar niettemin verloopt het hanenleven van Cantecleir prettig en geregeld. Totdat
alles verandert, door een opgejaagde fazant. Wat
is ze mooi, die fazant! Cantecleir wordt helemaal
verliefd. Maar wat vraagt de fazant van hem? Dat
hij ophoudt met kraaien!

Experiment
Haal uw leerlingen over om een experiment aan
te gaan:
• Geef elk kind hiervoor twee of drie kleuren verf
op een bordje, met een sponsje.
• Op drie vellen papier (op A3-formaat) maken
ze een willekeurige vlek. Maar o, wat is dat
moeilijk, een vlek maken! Dat valt niet mee,
hoor! Sommige kinderen zullen vertwijfeld
kijken. (‘Hoezo, een vlek maken?’) Maar zijn
ze eenmaal begonnen, dan vinden de meeste
kinderen het ‘smeren’ heel leuk. Zó leuk, dat het
papier is vol gesmeerd, voor u het weet!

Geheim

Vol overgave aan het werk op de kunstclub van basisschool Het Palet, in Eindhoven.

Les 1
Explosie van kleur
Waardering
Illustrator Ellen Vrijsen hanteert een losse
manier van tekenen en schilderen. Maar de
schijnbaar nonchalante stijl is bedrieglijk. Alles
is doordacht. Kinderen in de middenbouw zullen
deze stijl veelal waarderen. Maar kinderen in de
bovenbouw zijn kritischer. Zij hebben meestal
meer bewondering voor naturalistisch werk. Een
haan moet een haan zijn. Hij moet er natuurgetrouw uitzien. Daarbij vinden ze hun eigen werk
vaak niet goed genoeg, want hun techniek houdt
hun kritiek niet bij.
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• Vertelt u vooraf aan de kinderen, dat ze dieren
gaan maken? Dan is het erg verleidelijk om
alvast een dier te schilderen met de spons. Er
ontstaan dan zeker geen vlekken meer, maar
aanzetten tot een giraf of een vis. Als u dat
wilt voorkomen, houd dan het vervolg van de
opdracht geheim!
• Of bedenk een andere manier om vlekken te
maken. Laat bijvoorbeeld verf rechtstreeks uit
de fles op het papier vallen. Leg er een papieren handdoekje overheen en draai kort. Bedenk
dat experimenteren heerlijk is voor kinderen en
dat uiteindelijk elke vlek goed is en tot mooie
werkstukken kan leiden.

Vlekken maken met een spons.

Het verhaal en de thema’s
• Terwijl de verf droogt, leest u het verhaal van
Cantecleir voor en laat u de illustraties zien.
• Het verhaal heeft zo’n duidelijke boodschap,
dat een klassengesprek een logisch vervolg
is. Het gesprek zal gaan over vriendschap en
verliefdheid, over jezelf mogen zijn of over
jezelf verliezen. Grote en belangrijke thema’s in
het leven. Praat met elkaar over Cantecleir en
de fazant. Mag de fazant van de haan eisen, dat
hij stopt met kraaien? Waarom wel? Of waarom
niet? Mag de haan doorgaan met kraaien?
• Daarna kunt u met de kinderen praten over hun
eigen ervaringen. Zijn zij wel eens de fazant?

Prentenboek
Jo Roets & Greet Vissers (tekst)
en Ellen Vrijsen (illustraties),
Cantecleir, Uitgeverij De
Eenhoorn, 2010.
(ISBN 978 90 5838 650 2.)
Het boek is in 2011 bekroond
met de Boekenpauw.
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Zijn zij wel eens Cantecleir? Durven ze zichzelf
te zijn? Mogen ze zichzelf zijn? Wanneer wel?
En wanneer niet? Zijn er behalve vrienden nog
anderen, die eisen stellen? Waarom pas je je
aan? Waarom vindt de een dit makkelijker dan
de ander? Wie is wel eens verliefd geweest?
Doe je anders, als je verliefd bent? Enzovoort.

Les 2
Focus op
beelden
Ontrafel de
expressie

Met oliepastels
vorm geven aan een vlek.

Praxisbulletin.nl
Dit artikel heeft een uitbreiding op praxisbulletin.nl. Daar
zijn opgenomen:
• Links naar kunstenaars en
illustratoren, die werken
vanuit vlekken.
• Lessuggesties met
betrekking tot spatten,
druppen en knippen.
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De kinderen zitten
helemaal in het
verhaal. De verf is
droog. Richt dan
de aandacht op de
expressie van de
beelden:
• Begin bij de
voorpagina.
Welke emotie straalt de haan uit? Cantecleir
houdt zijn vlerken voor de borst en kijkt
verlangend omhoog, vol adoratie.
• Blader door naar pagina 3/4, met de verschillende dieren. Welke emotie stralen zij uit? Ze
zijn kwaad! Zoek samen uit hoe Ellen Vrijsen
dat voor elkaar krijgt. Kijk naar de ogen, die
zwart- of roodomrand zijn. Zie de samengeknepen monden. En de houding van de dieren!
De mol is wanhopig, de kat vertwijfeld, de koe
strijdlustig en het varken bedroefd. Laat de
houdingen voordoen: een dramalesje!
• Kijk naar het verliefde stel met de wortelen
en naar de illustratie twee bladzijden verder:
die waar de fazant ‘ontploft’. Laat de kinderen
vertellen over de verschillen. Denk aan netjes/
slordig, verliefde ogen/vlammende ogen, ‘roze
wolk’/donkere vlek, details/geen details. Toon
de hond met de kwaaie kop en de bange,

vluchtende fazant. Praat over de vlekken.
• Vertel tot slot, dat de kinderen ook dieren gaan
maken van hun vlekken. De kinderen van de
bovenbouw (groep 7/8) gaan proberen hun dier
een emotie en/of een houding mee te geven.

Geef vorm aan de vlek
• Geef de kinderen kladpapier en oliepastels. Ze
gaan proberen om uitdrukking aan gevoelens te
geven, door te strepen, te krassen, te stippelen
of te krullen. Doe dit klassikaal. Noem, met tussenpozen van twee minuten, achtereenvolgens:
blij – woedend – treurig – verliefd – bang.
• De kinderen bekijken de vlekken van verschillende kanten. Waar doet de vorm hen aan denken? Of de kleur? Zit er al een dier in de vorm
‘verstopt’? Zit er al emotie in hun vlek? Of een
herkenbare houding? U zult zien, dat dit al vaak
het geval is. Zien kinderen het niet direct? Laat
ze dan eens kijken in fotoboeken over dieren.
• Tot slot tekenen de kinderen het dier met
oliepastels. Ze werken over en om de vlek heen.
Met oliepastels kun je vlot doorwerken. Gelukkig hebben de leerlingen nóg twee vellen met
vlekken. Ze ontdekken, dat vanuit toeval een
prachtige tekening kan ontstaan. Stel samen
met de kinderen in de nabespreking vast, dat
geen twee tekeningen op elkaar lijken.

Werk van een kleuter.
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