HANDLEIDING
Een erfgoedpakket voor kinderen
van de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar.

In tal van gemeenten in de Mechelse regio wordt de traditie van carnaval levend
gehouden door het enthousiasme van velen. De feestelijkheden rond carnaval
krijgen op elke plek een eigen, originele invulling. De Mechelse Erfgoedcel draagt,
samen met carnavalsvereniging Gilde De Knullen, graag haar steentje bij om deze
traditie in stand te houden, vandaar dit educatief pakket.
We reiken jou als leerkracht enkele handvaten aan om in de klas over de traditie en
de gebruiken rond carnaval te werken. Vzw Casa Blanca zorgde voor een prachtige
uitvoering en het resultaat ligt nu voor jou. We hopen dat het lesmateriaal jou en je
collega’s extra inspiratie bezorgt om rond carnaval aan de slag te gaan in de klas.
Het pakket bestaat uit twee delen. Eerst vertel je het verhaal ‘Allemaal carnaval!’
aan de hand van vertelprenten aan de kinderen van je klas. In het verhaal vertelt een
meisje, Annelies, vol enthousiasme over carnaval en geeft ze ook opdrachtjes aan de
kinderen. Op het einde kan je de oorkonde (carnavalklas van het jaar) vooraan in de
klas ophangen (bijlage 1). Daarna kan je aan de slag met de creatieve opdrachten.
Het materiaal dat je nodig hebt, kan je uitlenen bij Erfgoedcel Mechelen of
downloaden op www.erfgoedcelmechelen.be. Meer uitleg hierover vind je op de
volgende pagina.
We wensen jullie alvast veel plezier in de klas!
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Vertel het verhaal ‘Allemaal carnaval!’ aan de kinderen van je klas.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het verhaal te vertellen:
1. MET EEN DIGITALE VERSIE
Download volgende twee documenten via www.erfgoedcelmechelen.be
‘Voorleestekst Allemaal carnaval’ en ‘Prenten Allemaal carnaval’
Print de voorleestekst van het verhaal uit en hou die bij de hand. Open op een computer de PDF met de prenten van het verhaal. Zet dit document via ‘Beeld’ in ‘modus
volledig scherm’. Projecteer je beeldscherm door middel van een beamer of een
digitaal bord zodat de hele klas mee kan kijken. Lees nu het verhaal voor en klik op
de gepaste momenten op enter zodat de juiste prent te zien is.
2. MET EEN KAMISHIBAI-THEATERTJE EN LOSSE VERTELPRENTEN
Ontleen de vertelplaten van het verhaal bij Erfgoedcel Mechelen. Plaats een kamishibai-theatertje vooraan in de klas. Schuif de vertelprenten er in zodat de kinderen
het titelblad zien. Haal deze eerste prent er uit. Lees het stukje tekst voor dat je op de
achterkant ziet staan. Het hoort bij de prent die nu vooraan zit in het theatertje. Neem
daarna ook deze prent weg en lees het stukje tekst voor op de achterkant. Zo ga je
verder tot het verhaal rond is.

Wil je graag de vertelprenten uitlenen?
Heb je geen verteltheatertje of projector in je school? Geen nood.
Erfgoedcel Mechelen heeft twee volledige exemplaren (verteltheater + platen) in huis.
Je kan een afspraak maken om deze te ontlenen via:
ERFGOEDCEL MECHELEN
Lamot
Van Beethovenstraat 8-10 - 2800 Mechelen
015 29 49 10 - lamot-erfgoed@mechelen.be
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Hier volgen enkele ideeën als naverwerking. De eerste zijn geschikt voor kinderen
van de 3e kleuterklas, het 1e leerjaar en het 2e leerjaar. De volgende zijn bedacht
voor kinderen van het 3e leerjaar en het 4e leerjaar. Wees vooral vrij om te beslissen
welke naverwerking het best bij jouw klasgroep past of maak zelf een geschikte mix
van opdrachten voor jouw leerlingen.
1. VOOR DE ‘KLEINTJES'

Op carnaval is iedereen supermooi uitgedost. We zien de gekste pakken met de
mooiste vormen. Slingers, confetti, praalwagens en snoepjes. Samen een echt
kleurenfestijn!
Materiaal:
• groot tekenblad per kind (minstens A3)
• papiertape
• penselen, vodjes en pastelkrijtjes
• rode, gele en blauwe ecoline
Voorbereiding:
Bescherm de werktafel met plastic of papier om vlekken te voorkomen. Per leerling
leg je een tekenblad, een penseel en een vodje klaar. Met papiertape kleef je de
randjes van het papier af. Per 4 kinderen zet je een potje met water, één met gele
ecoline, één met rode ecoline en eentje met blauwe ecoline.
Aan de slag:
Het is de bedoeling dat de kinderen op hun blad allemaal verschillende vlekken
(grote, kleine, dikke, dunne, ronde, hoekige, gekke, lange, dikke, grillige,...) schilderen.
Elke vlek moet een andere kleur hebben. Mengen is dus de boodschap! En dit doen
de kinderen rechtstreeks op hun blad. Als er geen enkel stukje wit meer te zien is, is
het schilderwerk klaar. Laat het helemaal drogen. De kinderen gaan daarna, in hun
eigen schilderij, op zoek naar carnavalsvormen. Een gekke broek, een clownsneus,
confetti, snoep, een heksenhoed, een bananenpak, een bloemetje,... Je kan het zo
gek niet bedenken. Met een pastelkrijtje omlijnen de kinderen deze vormen en kunnen
ze ook nog enkele extraatjes aanvullen zoals oogjes of streepjes. De kinderen kunnen
elkaar ook helpen om figuurtjes te ontdekken! Tip: kijk ook eens omgekeerd naar je
kunstwerk. Tenslotte verwijder je de papiertape van het tekenblad. Zo, nu heeft het
kunstwerk een mooi wit kadertje. Klaar!
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We gaan op reis! Plaats alle kinderen in rijtjes van ongeveer 4. Wie vooraan staat, is
de chef. Die kiest de weg en ook welke bewegingen gedaan worden tijdens de trip.
Alle anderen in het rijtje volgen hun chef en doen hem/haar precies na.
Leg steeds eerst uit waar de kinderen naar toe gaan en hoe ze zullen moeten
bewegen. Daarna leg je een gepast muziekje op en geef je het vertreksein.

Op reis naar Rio de Janeiro in Brazilië.
Hiervoor moeten we een oceaan (reuze grote zee) oversteken, we gaan dus met het
vliegtuig. Geef een hand aan elke chef en zeg: Dag piloot ... (zeg naam van kind).
Beste piloten, we vliegen zo meteen naar Rio. Daar is het grootste carnavalsfeest van
de wereld. Het duurt wel 4 dagen lang! Duizenden mensen trekken een fel gekleurd
pakje aan met glitters en grote veren. Ze dansen door de straten op samba-muziek.
Voor we vertrekken, maken we overal aan onszelf veren vast (imaginair). Enkele grote
op ons hoofd, een hele boog in onze nek, aan iedere vinger een kleintje, een bos
pluimen op ons achterwerk, aan onze voeten,... Tijdens onze reis proberen we zoveel
mogelijk veren te laten schudden op de samba-muziek.
Muziekvoorbeeld: ‘Samba de Janeiro’ door Bellini (of een ander Samba-nummer)
Vertreksein: blaas op een fluitje.
Als ik fluit mogen de vliegtuigen vertrekken! Als ik nog eens fluit komt iedereen zo
snel mogelijk weer op deze vertrekplek staan.

Op reis naar Venetië in Italië
We kunnen met de boot naar Venetië. Maar ook in de stad zelf kunnen we blijven
varen, want de gewone straten zijn daar vervangen door waterwegjes. De chefs van
daarnet gaan achteraan staan. Zo komt er een nieuw kind vooraan te staan. Geef een
hand aan elke nieuwe chef en zeg: Dag kapitein ... (zeg naam van kind).
Beste kapiteins, we varen zo meteen naar Venetië. Elk jaar opnieuw zijn er daar langer
dan een week eetfestijnen, bals, optredens en optochten. De feestvierders trekken de
prachtigste kleren aan en dragen een mooi versierd masker voor hun gezicht.
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Voor we vertrekken, doen we een masker op ons gezicht en trekken we een kleed
of kostuum aan voor het bal (imaginair). Tijdens onze reis roeien we in een bootje en
maken we een draaitje op de dansvloer. Maar ons gezicht moet altijd serieus blijven!
Geen enkel lachje mag te zien zijn.
Muziekvoorbeeld: ‘A Zed and Two Noughts-Film Score (1985): Time Lapse’
door Michael Nyman & Michael Nyman Band and Orchestra (of een ander klassiek
muziekstuk).
Vertreksein: klap twee keer in je handen.
Als ik in mijn handen klap mogen de boten vertrekken! Als ik nog eens klap komt
iedereen zo snel mogelijk weer op deze vertrekplek staan.

Op reis naar Binche in België.
Binche ligt in België, we gaan dus met de bus. De chefs van daarnet gaan achteraan
staan. Zo komt er een nieuw kind vooraan te staan. Geef een hand aan elke nieuwe
chef en zeg: Dag buschauffeur ... (zeg naam van kind).
Beste buschauffeurs, we rijden zo meteen naar Binche. Daar lopen elk jaar opnieuw
de ‘Gilles’ in een stoet. Ze dragen een pak dat wordt opgevuld met stro. Zo krijgen ze
een dikke buik vooraan en een bult op hun rug. Ze dragen klompen aan hun voeten
en op hun hoofd een witte muts met struisvogelpluimen. Rond hun middel hangen
belletjes. Voor hun gezicht hangt een masker.
Voor we vertrekken, verkleden we ons in een ‘Gille’ (imaginair) en nemen we een
mandje met sinaasappels vast. Tijdens onze reis mogen we enkel bewegen op het
ritme van de muziek. En af en toe gooien we een sinaasappel door de lucht.
Muziekvoorbeeld: ‘Air classique des Gilles’ door Gilles de Binche (of een ander
fanfaredeuntje).
Vertreksein: sla op een trommeltje.
Als ik op de trommel sla mogen de bussen vertrekken! Als ik nog eens sla komt
iedereen zo snel mogelijk weer op deze vertrekplek staan.
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2. VOOR DE ‘IETS MINDER KLEINTJES‘

Toon prent 10 nog eens aan de leerlingen. Als je goed kijkt dan kan je zien dat bijna
iedereen medailles rond de hals heeft hangen en/of heeft opgespeld.
Wat is dat, een medaille? Waarom krijgt iemand een medaille?
Een medaille is een klein metalen voorwerp dat uitgereikt wordt als iemand een
bijzondere prestatie heeft gedaan.
Natuurlijk is zoiets net iets te serieus voor carnavalisten. Daarom bedachten ze om
elkaar zomaar te overladen met medailles. Daarvoor worden steeds nieuwe eretekens
bedacht. Kijk maar eens op www.fenvlaanderen.be/carnaval/eretekens.
Materiaal:
• krimpfolie (Een zelfgemaakte tekening op krimpfolie krimpt in de oven tot een mooi
stuk stevig plastic. Je kan dit materiaal vinden in een hobbywinkel.)
• potlood en kleurpotloden
• schaar
• perforator
• een mooi lint
Voorbereiding:
Bedenk een te gekke reden om iemand een carnaval-ereteken te geven. Hier zijn al
enkele ideetjes:
• je kan het grappigst lachen van de hele school
• je kan het best zingen
• je kan goed onnozel doen
• je bent de zotste harlekijn
•…
Aan de slag:
Teken met een potlood op de matte kant van een stuk krimpfolie een gepaste
vorm voor je ereteken. Let wel op! Maak deze niet te klein want de vorm zal nog
bijna voor de helft kleiner worden. Knip de vorm uit en maak alvast een gaatje met
een perforator. Daar komt uiteindelijk het lint door om de medaille rond je nek te
hangen. Maak dan in de uitgeknipte vorm een passende tekening en kleur ze in. Bak
je vormpje nu volgens de instructies van de aangekochte krimpfolie. Werk af door een
lint te knopen door het gaatje.
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Voor de carnavalsstoet moeten er ieder jaar veel mensen geschminkt worden. Dat
gebeurt met grime. Dat is verf, speciaal voor op het gezicht. Natuurlijk moeten er
steeds nieuwe ontwerpen bedacht worden. Zouden de kinderen dat kunnen?
Laat de leerlingen indien mogelijk eerst wat onderzoek doen in de bibliotheek of op
het internet. Vinden ze daar wat inspiratie? Tips voor het grimeren?
Elk kind mag nu een thema kiezen. Op een modelblad (zie bijlage 2) kunnen de
kinderen een passend ontwerp maken. Heb je grime op school? Dan laat je de
kinderen hun creatie natuurlijk ook eens schilderen op een echt gezicht!
Thema’s: monsters, dieren, de toekomst, de oertijd, clowns, ...

Als er carnaval gevierd wordt op school is het feest! Maak met de klas een toffe fotoreportage om dit feest nooit meer te vergeten.
Overloop eerst samen met de kinderen wat voor foto’s gemaakt kunnen worden.
(bijlage 3)
Verdeel de klas in groepjes en laat ze een naam kiezen voor hun foto-team. Maak op
het bord een schema en noteer daarop welk groepje op welk moment van de dag
mag fotograferen. Spreek ook best af waar ze daarvoor mogen naar toe gaan.
Met een fototoestel en het opdrachtenblad in de hand gaan ze dan om beurt op pad.
Iedereen van het groepje is om beurt de fotograaf! De anderen denken mee of
poseren voor de foto.
Maak een selectie van de beste foto’s en plaats ze eventueel op de website van de
school.
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Bijlage 1
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Bijlage 3

Maak een foto zonder mensen. Toch moet je
kunnen zien dat het iets te maken heeft met
het carnavalsfeest van vandaag.

Iedereen van
het
groepje mag
ook nog
een jokerfoto
nemen.
Dat wil zeggen
dat
je helemaal ze
lf mag
kiezen wat er
op staat.

10

‘VOOR DE KLEINTJES’
Ontwikkelingsdoelen:
Nederlands / Luisteren
1.5
Wereldoriëntatie / Sociaal-culturele
verschijnselen
4.5
Muzische vorming / Beeld
1.2 – 1.3 – 1.4 – 1.5
Muzische vorming / Muziek
2.2
Muzische vorming / Drama
3.2
Muzische vorming / Beweging
4.2
Eindtermen:
Wereldoriëntatie / Tijd – Ruimte
4.6 – 6.9
Muzische vorming / Drama
3.3 – 3.5
Muzische vorming / Beeld
1.4 – 1.5 – 1.6

Muzische vorming / Beweging
4.1 – 4.3
Muzische vorming / Muziek
2.3
‘IETS MINDER KLEINTJES’
Eindtermen:
Wereldoriëntatie / Tijd – Ruimte
4.6 – 6.9
Muzische vorming / Drama
3.3
Muzische vorming / Beeld
1.4 – 1.5 – 1.6
Muzische vorming / Media
5.3 – 5.4
Leren leren
2-3
ICT
6
Sociale vaardigheden
1.5 – 1.6 – 1.7 – 1.9

‘Allemaal carnaval’ kwam tot stand met de inhoudelijke steun van verschillende betrokkenen:
C.V. Gilde De Knullen, Mechels Karnaval Komitee, FEN Vlaanderen en LECA vzw
(voorheen Volkskunde Vlaanderen vzw).

:
Erfgoedcel Mechelen

vzw Casa Blanca

Jean Aerts, Freddy De Wilder, Patrick Hattori, Office du Tourisme de Binche

11

