
In drie lessen maak je een beeld geïnspireerd op kunstwerk ‘The Cry’ 
van Isamu Noguchi. 
Wat is een beeld is en welke beelden ken je? Moet een beeld ergens 
op lijken of kan het ook iets zijn wat een beetje anders is. Hoe is het 
om een geluid te verbeelden? Hoe ziet een schreeuw er eigenlijk uit? 
Iedere leerling maakt beeld dat ongeveer even groot is als zij zelf zijn.

De leerlingen verbeelden de expressie van een schreeuw, met vooral aan-
dacht voor de mond. Pas in de laatste les wordt ook de houding van de figuur 
erbij betrokken. In deze lessen wordt met blauwschuim gewerkt. De leerlin-
gen beginnen met elkaar te tekenen voor het ontwerp van het hoofd. Daarna 
steken ze de vorm uit en plakken er stukjes blauwschuim op. Iedere leerling 
zet met hulp van begeleiders de drie onderdelen in elkaar om het beeld zijn 
uiteindelijke vorm te geven.

NIVEAU:
Leerlingen van de basisschool, groep 1-2, gebaseerd op 30 leerlingen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:
Maak een kunstwerk van een figuur waarbij de meeste aandacht gegeven 
wordt aan  het hoofd.

DOEL
Het kunstwerk van Isamu Noguch is de inspiratie, het portret dat de leerling 
maakt van een gezicht met een schreeuw is het uitgangspunt

DUUR
3 lessen van 1,5 uur
voorbereiding voor leerkracht op basis van 30 leerlingen; gemiddeld
1 uur per les. Deze tijd is exclusief het bestellen en ophalen van materiaal.

OPBOUW SERIE
Les 1: Tekenen van portret en de basis voor het gezicht uitprikken
Les 2: Gezicht beplakken om  3e dimensie aan toe te voegen. Sokkel maken.
Les 3: Hoofd en arm op het lijf bevestigen. Beschilderen van het kunstwerk. 

NODIG
Lintzaag of een decoupeerzaag 

Isamu Noguchi
door Ine Boeijen

DE SCHREEUW



LES 1 ontwerpen
Tijdens de eerste les maken de leerlingen een ontwerp voor hun 
kunstwerk.

MATERIALEN:

30 dikke potloden of vetkrijtjes
30 wit A4-papier
3 platen blauwschuim 125cmx60cmx2cm 
art nr 602334 (Bouwmaat) 
4-6 viltstiften
Kleine papiertjes voor naam 30 stuks
Kopspeldjes 30 stuks

GEREEDSCHAPPEN:

30 niet de dikke schroe-
vendraaiers, liefst met 
een platte kop

VOORAF: 

Zaag de platen blauwschuim in vierkanten van 30x30 cm
Zoek afbeeldingen van kunstwerken die een mens verbeelden, rea-
listisch en niet realistisch. Bijvoorbeeld het vrouwtje van Stavoren en 
het beeld van Zadkine ‘Verwoeste Stad’.

Laat de leerlingen als duo tegenover elkaar zitten. Iedereen 
maakt een tekening van  de tegenover zittende leerling die een 
expressie van de schreeuw verbeelden. Het gaat zonder geluid, 
met vooral aandacht voor de  mond. Dit wordt een paar keer 
herhaald. Het hoofd moet het hele vel papier beslaan.

Iedere leerling maakt een keuze uit de gemaakte tekeningen als 
ontwerp voor het hoofd van het beeld. De hoofdomtrek en de 
mond van de gekozen tekening wordt met viltstift overgenomen 
op het blauwschuim met hulp van de begeleiders. Het hoofd 
moet zo groot mogelijk op het blauwschuim staan.
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LESUITLEG:
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Laat de afbeeldingen van de kunstwerken zien. Bespreek de afbeel-
dingen aan de hand van de volgende vragen:
 • Wat zie je?
 • Moet een beeld lijken?
 • Welk verhaal vertelt het beeld?

Uitleggen dan het beeld zal gaan over ‘De Schreeuw’.
 • Welke soorten ‘schreeuwen’ zijn er? 
  (juichen, verdriet, schrik, plezier)
 • Wie kan een schreeuw verbeelden zonder geluid te maken?

De vorm van het hoofd en de mond worden uitgeprikt. Bij hele 
jonge leerlingen is wat hulp van ouders wenselijk.
Het werkstuk krijgt een papiertje met de naam van de leerling 
met een speld opgeprikt (door begeleider).
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MATERIALEN:

Kleine stukjes blauwschuim, verschillend formaat,
Knijpflesjes knutsellijm zonder oplosmiddel
30 Mdf grondplaatjes 8 mm dik, 20 cm x 20 cm
30 stokjes rondhout voor standaard, 18 mm doorsnee, 20 cm lang
30 schroeven, 3,5 cm lang met kruiskop
1 doosje cocktailprikkers

GEREEDSCHAPPEN:

Tangetje
Kruiskop schroevendraaiers, aantal afgestemd op aantal begeleiders

LES 2 expressie geven
Tijdens de tweede les geven de leerlingen expressie aan het ge-
zicht door er stukjes blauwschuim op te plakken.
Ze maken ook een standaard voor het beeld.
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Stimuleer dat het hoofd een volume krijgt door het opplakken van 
losse stukjes. Het plakken gaat het beste door de lijm op het stukje 
te doen en het dan vast te drukken op het hoofd. Met een cocktail-
prikker wordt het vastgezet om goed te laten drogen.

VOORAF:  

Zaag mdf grondplaatjes van 20 x 20 cm en boor een gaatje door 
en door. Zaag rondhoutjes van 20 cm lang en boor een gaatje in de 
kopse kant van het rondhout. Zorg dat de schroef goed door het 
gaatje van het grondplaatje past. Voor de kop van de schroef kan 
bij voorkeur het gaatje aan de onderkant iets wijder zijn. Dan staat 
de standaard zonder te wiebelen.

LESUITLEG:

Leg de kunstwerken op de tafels en geef enkele voorbeelden hoe 
de stukjes erop geplakt kunnen worden.

 * De mond benadrukken door er strookjes langs te plakken
 * Wenkbrauwen / wangen aanbrengen
 * Stukjes aan de zijkant die oren of haren verbeelden
 * Een tong die naar buiten steekt
 * Lange neuzen

Tijdens het werk aan het hoofd gaan er groepjes van 4 leerlingen 
naar een andere tafel om een standaard te maken. 

Er kan worden samengewerkt: de ene leerling houdt het stokje 
vast, de andere leerling schroeft het plaatje vast. Het kan een beet-
je zwaar zijn en hulp van een begeleider is wenselijk.

De leerlingen die dat kunnen, schrijven hun naam op de stan-
daard. kunnen schrijven, doen dat op de standaard.
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MATERIALEN:

3 platen blauwschuim 125 cm x 60 cm x 3 cm art nr 602329 (Bouwmaat)
3 platen blauwschuim 125 cm x 60 cm x 5 cm art nr 602331 (Bouwmaat)
1 verpakking sateprikkers voor het vastzetten van de onderdelen
6 potjes met verschillende kleuren op waterbasis
GEREEDSCHAPPEN:

30 kwastjes
12 bakjes voor de verf, dus 2 bakjes hebben dezelfde kleur
Zeil ter bescherming van de tafels
Verfschorten 

De cocktailprikkers die uitsteken afknippen met een tangetje.
Zagen van 30 lijven en 30 armen uit de platen blauwschuim.

WERKWIJZE:
Er moeten 12 lijven of 12 armen per plaat worden gezaagd. De lijven 
en armen zijn langgerekt en een beetje golvend van vorm. Een lint-
zaag is daarvoor ideaal, maar het kan ook met een decoupeerzaag.

LES 3 afwerken
In de derde les wordt het beeld in elkaar gezet en op de standaard 
gezet. Er komt een lijf op de standaard, het hoofd wordt op het lijf ge-
zet en er komt één arm op het lijf. De leerlingen schilderen het beeld.

LESUITLEG:

Doe verf in de bakjes en leg er kwastjes bij. Leg uit dat de kleu-
ren niet door elkaar moeten komen. De kwastjes moeten bij de 
kleuren blijven en dus moet er samengewerkt worden om de 
kwastjes/kleuren uit te wisselen.

Laat de leerlingen de hoofden beschilderen.

Er wordt tijdens het schilderen een groepje van 4 leerlingen 
gevraagd om hun beeld in elkaar te zetten. Er zijn daarvoor 
begeleiders nodig. 
De leerlingen steken het lijf op de standaard. De begeleider 
vraagt waar het hoofd moet komen en helpt met het vaststeken 
daarvan. Ook de arm wordt op het lijf vast gestoken. De leer-
ling bepaalt waar dat is.

Het hele beeld wordt verder geschilderd tot de leerling het 
mooi vindt. Het beeld hoeft niet compleet bedekt te worden. 
Het blauwschuim heeft van zichzelf ook een kleur.
Als er nog tijd is bedenken de leerlingen een titel voor het 
werk. Zij kunnen een tekening maken op een kaartje dat op de 
standaard past en de titel door de begeleider er bij laten schrij-
ven

Als de beelden van de hele klas bij elkaar staan is het een 
kleurrijk gezelschap. Extra leuk als de ouders en bekenden 
daar naar komen kijken.
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VOORAF: 

Dek de tafels af met zeil om verfvlekken te voorkomen. Geef iedere 
leerling zijn hoofd om te schilderen. Vraag ze om vooral de opgeplak-
te stukjes te schilderen, dat geeft het beeld meer reliëf. 
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