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Met een spiegel of een foto kunnen kinderen een (uiterlijk) 

beeld van zichzelf vormen. Verder leren ze zichzelf beter ken-

nen door de vele reacties en commentaren van hun omgeving. 

Door iemand anders te bekijken, ontdekken kinderen verschil-

len en dus ook hoe zij er zelf uitzien. Er zijn jongens én meisjes 

in de groep. De ene is groot en de ander is klein. Verschillen 

ontdekken, herkennen en benoemen helpt kinderen bij het 

construeren van hun zelfportret.

Wie ben ik?

VVele kunstenaars hebben zelfportretten gemaakt. 

Met een zelfportret laat iemand zien hoe hij naar 

zichzelf kijkt of hoe hij graag heeft dat de anderen 

hem zien. Daarnaast krijgt een kunstenaar heel wat 

opdrachten om portretten te maken van een ander. 

Zien en gezien worden, het is van alle tijden.

Een portret van mij en jou
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Aan de slag

Je kunt de materialen op vele manieren aanbieden. 

Samen kijken, voelen en vertellen ligt aan de basis van 

het hele portret. Bied kinderen de kans om zichzelf en 

hun groepsgenoten te verkennen. Kunnen de kinderen 

elkaars schaduw herkennen? 

Met wat schmink, haarspeldjes en een graai in de ver-

kleedkoffer kunnen de kinderen hun uiterlijk aanpassen. 

Hoe zouden ze er ook uit willen zien? Hoe kunnen ze 

meer op een vriendje lijken? Met scheerschuim op een 

spiegel kunnen de kinderen zich helemaal verstoppen 

en langzaam weer tevoorschijn toveren.   •
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Benodigdheden
Spiegels

Scheerschuim

Schmink

Haaraccessoires

Verkleedkoffer

Fototoestel

Gouache

Kleurpotloden

Viltstiften

Papier

Plastic folie
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Caroline Boudry & Herwig De Caro

Weerdt, Ontvlambare vingers. 

Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Prijs: € 29,90.
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