
Als je naar de brieven van Van Gogh kijkt lijken het wel taaltekeningen zoals we die bij Taalvorming vaak 

maken: een tekening met een tekst erbij. De combinatie van tekeningen en tekst zijn een goede start voor 

een taalronde over ‘welk dierbaar persoon wil jij een brief schrijven en wat wil je die persoon in een teke-

ning laten zien?’ 

Hoe kun je dat opbouwen? 

1. Goed kijken naar de afbeelding en vertellen over de brieven die Vincent van Gogh aan zijn broer 

 schreef 

 - De afbeelding op het digibord projecteren (er zijn ook nog andere te downloaden op de site 

  van het museum) 

 - Vertellen: wat zien jullie allemaal op de afbeelding? 

 - Vertellen over de brieven van Van Gogh: Vroeger had je geen telefoon en geen appjes, alleen 

  brieven. Vincent van Gogh schreef vaak een brief aan zijn broer die heel ver weg woonde. 

  Daarin vertelde hij wat hij zag en meemaakte en maakte ook tekeningen van schilderijen die 

  hij van plan was te maken. 

In het Van Goghmuseum is tot 10 januari 2021 de tentoonstelling ‘Je liefhebbende Vincent’ te zien, een 
tentoonstelling waarin handgeschreven brieven van Van Gogh te zien zijn in combinatie met schilderijen, 
variërend van landschappen tot de beroemde slaapkamer met het gele bed.  

Taalvorming publiceert maandelijks een 
lesidee naar aanleiding van één van de 
tentoonstellingen die in een Amster-
dams museum in de betreffende maand 
te zien is. 

Bezoek aan het museum is voor het uit-
voeren van het lesidee niet nodig. Wel 
hopen we dat door het uitvoeren van 
het lesidee de drempel voor scholen en 
ouders om de tentoonstelling te bezoe-
ken lager wordt. 

Taalactiviteiten halen de kunst in het 
museum dichtbij. 

Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl, info@taalvorming.nl, 020-6849897  

Lesidee december 2020 

‘Je liefhebbende Vincent’. Van Goghs mooiste brieven in het Van Gogh Museum 

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/tentoonstellingen/van-goghs-mooiste-brieven
https://www.taalvorming.nl/contact/020-6849897


2. Overgang naar eigen ervaringen, gesprek in de hele klas over: 

  - Wie zie jij niet zo vaak en zou je wel een brief willen schrijven met een tekening  

  erbij? 

  - Maak een lijst op het bord naar aanleiding van wat de kinderen vertellen, dat is een 

  geheugensteuntje als de kinderen later gaan schrijven en tekenen. Je oom in  

   Turkije mag erop, maar ook het campingvriendinnetje van de zomer of een inter 

  netvriendje. 

  - Wat heb jij pas gezien, waarvan je denkt ‘daar zou ik wel een tekening van kunnen 

  maken’ en iets erbij schrijven. Een eigen voorbeeld van de leerkracht is nodig als je 

  later met de klas wilt gaan tekenen en schrijven. 

3. Na het gesprek kan er een schrijf- of tekenopdracht gegeven worden. De schrijf- en teken

 opdracht in briefvorm wordt hieronder uitgewerkt. 

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl, info@taalvorming.nl, 020-6849897  

Meer ideeën voor werkvormen nodig? Kijk in ons boekje  

Even snel, Taal en spel. 

Werkvorm: een brief met een tekening maken 

1. Samen op het bord schrijven van de brief van de leerkracht (modelen van briefvorm, 

schrijven met details, op welke plek komt de tekening). Tekst uiteindelijk wegdoen, alleen 

instructies laten staan (datum, aanhef, afsluiting, plek waar de tekening komt) 

2. Kladblaadjes uitdelen 

3. Iedereen kiest eerst één persoon aan wie hij/zij een brief wil schrijven/tekenen en schrijft 

die op 

4. Iedereen kiest één ding of situatie die hij laatste gezien heeft als onderwerp van de brief: 

opschrijven in één of twee woorden 

5. Tweetalgesprekken: iedereen vertelt aan zijn maatje wat hij/zij wil gaan schrijven en wat 

er ongeveer op de tekening komt 

6. Brief schrijven in het format dat op het bord staat. Op welke plek komt je tekening 

7. Tentoonstelling maken van alle brieven 

Als je als leerkracht heel geïnspireerd bent, kun je bij beeldende vorming een schilderopdracht 

geven: de tekening maar dan als schilderij uitgewerkt…. 

Doel  

Praten over brieven van vroeger en nu ontwikkelt het historisch besef van kinderen. Het ont-

wikkelt de mondelinge taalvaardigheid, gespreks- en luistervaardigheden. Schrijven en/of teke-

nen van wat ze verteld hebben traint het vermogen om woorden of precieze beelden te geven 

aan wat ze willen vertellen: formuleren, afwegen welk woord het beste past, een tekst helder 

opbouwen. Schrijven in de briefvorm is hierbij nog een speciale vaardigheid. 

https://www.taalvorming.nl/contact/020-6849897

