
Lesbrief Laetare I Wees Blij!

Het Gregoriaans bestaat vanaf ongeveer 700 na chr,
en jullie zullen het veelal kennen als “kerkelijke muziek”. Muziek
die je misschien niet snel zelf zult luisteren. Maar we nemen je
mee in de geschiedenis en laten je zien dat het verleden nog
steeds in het heden voortleeft. En dat ook dit soort onverwachte
en oubollige zaken een inspiratiebron kunnen zijn ..

Het project Laetare I Wees Blij  is een initiatief van het leer-en
inspiratiehuis Sint-Catharinadal en de Schola Cantorum
(mannenkoor wat Gregoriaans zingt) uit Oosterhout. Het klooster
heeft haar 750 jarig jubileum en de Schola bestaat 80 jaar: dit
project kun je zien als een kado. De geschriften van de zusters en de Gregoriaanse muziek
zijn de inspiratiebron en willen we “tot leven wekken” samen met jullie!

Op vrijdag 25 maart 2022 is er het festival Laetare op het klooster van Sint-Catharinadal.
Hier komen alle verhalen, beelden, muziek  samen van iedereen die heeft deelgenomen.

Dit project heeft verschillende onderdelen:
● Gregoriaans: de geschiedenis
● GregoGaga: Een persoonlijke zin die je “blij maakt” op een gregoriaanse melodie.
● Geschriften: Van Schapenvel tot digibord: jouw zin op een “verluchte manier”.
● GregoRap: Een eigentijdse tekst in combinatie met Gregoriaanse gezang.
● GregoMore: antifoon, klemtoon en communicatie (Nederlands, Filosofie).
● GraffitiScript:   op een “eigenwijze” manier de boodschap overbrengen.
● Vette Manuscripten: Maak een NFT van een verlucht manuscript en/of Gregoriaanse zang

Door middel van filmpjes, beeldmateriaal en instructiefilmpjes nemen we je mee in deze veelal
onbekende wereld. We hebben verschillende “gastdocenten”:

● Jerry Korsmit  is een expert op het gebied van het Gregoriaans (https://www.passomezzo.nl/).
● Helma van den Heykant kan prachtig kalligraferen en leert jou ook “de handigheden”.
● Lieke Beens neemt je mee in de wereld van de rap.
● Miranda van Bragt bespreekt in  vogelvlucht de “graffiti”  en inspireert je tot eigen werk.

Naast het zelf vormgeven ga je beschouwen, leren over beeldende vormgeving en beeldende kunst,
over grafische vormgeving, over muziek in heden en verleden en nog meer.

Je wordt ondergedompeld in het culturele erfgoed, je gaat je verdiepen in je eigen beeldcultuur,
hedendaagse kunst en meer. Daarbij gaat het om ervaren en beleven als ook om het ontwikkelen van
kennis en waardering. We doorlopen steeds vier fases in het creatieve proces: oriënteren,
onderzoeken, uitvoeren en evalueren*

Deze lesbrief helpt je stap voor stap door de verschillende opdrachten. Je gaat dingen ontdekken,
uitproberen, fouten maken, elkaar helpen maar laat je vooral ook verrassen…
Maak een (online) werkdocument waarin je alles bundelt wat je voor Laetare hebt gedaan.

https://www.passomezzo.nl/


Gregoriaans
geschiedenis

Jerry neemt  je mee in de onbekende/ onbegrijpelijke wereld van het Gregoriaans.

GregoGaga
muziek/CKV

Niets komt zomaar uit de lucht vallen..
https://www.instagram.com/p/BYK0dS-gSXL/?utm_source=ig_embed
Lady Gaga laat zich inspireren door grote muzikale talenten uit heden en verleden.
Zoals bijvoorbeeld Madonna https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U&t=27s.
Maar ze laat zich graag ook inspireren door andere muziekstijlen die niet zo voor de hand
liggen, zoals bijvoorbeeld het gregoriaans.
Ook wij gaan oud met nieuw met elkaar verbinden.

Opdracht
Bedenk binnen het thema Laetare - Wees Blij een zin die jou blij maakt, die over blijdschap gaat of
over een onderwerp waar je blij van wordt.
Je kan je laten inspireren door een tekst uit een boek, een gedicht, een songtekst maar je mag
natuurlijk ook zelf een zin bedenken.

Deze zin ga je “noteren” zoals de zusters dat deden: een tekst onder een notenbalk.
Op deze manier kan de Schola Cantorum deze zin ook daadwerkelijk zingen.
En wat zou het mooi zijn als jij dan ook je eigen zin mee gaat zingen.

Gelukkig gaat Jerry  je helpen: als echte Brabander doet hij dit aan de hand van een
carnavalskraker. Hij laat je zien hoe de notatie werkt met de lettergrepen en de noten.
En ook als je geen “muzikaal talent” bent kun je dit trucje onder de knie krijgen. En anders is er
altijd wel een muzikaal genie in de klas die jou ‘n handje kan helpen

Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare: filmpjes en beeldmateriaal ter inspiratie en informatie.

Onderzoeken
● Ga op zoek naar hedendaagse muziek/film/geluids fragmenten waarin je Gregoriaanse

invloeden herkent.
● Maak een mindmap van dingen waar je blij van wordt: denk breed.
● Maak een lijstje van muziek, boeken, teksten, quotes waar je een blij gevoel van krijgt.

https://www.instagram.com/p/BYK0dS-gSXL/?utm_source=ig_embed
https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U&t=27s


● Maak groepen van minimaal 3 personen en bespreek elkaars mindmap en lijstjes. Let
daarbij op dat het deze lijstjes persoonlijk kunnen zijn. Oordeel niet, maar luister
en stel elkaar vragen om nog beter te weten waar iemand (of jij) blij van wordt. Ga met
elkaar het gesprek aan en daarbij telt elke mening of uitspraak.

Uitvoeren
● Als het goed is word je na het gesprek nog duidelijker waar je blij van wordt, welke

teksten goed bij je passen. En wellicht heb je wel al inspiratie opgedaan voor jouw zin.
Deze hoeft niet te rijmen maar moet wel bestaan uit twee zinnen,
die op te delen zijn in elk twee gedeelten.
Als de tekst te lang is, moet je de tekst aanpassen.

In het  voorbeeld van Jerry was de tekst ook te lang. Originele tekst:

‘Uit de weg, want ik moet weer overgeven
en er komen allemaal harde  stukskes meej!
Meej oe vinger in oe keel duurt het maar even
en dan gaan we naar het volgende café.

De tekst is ingekort naar een werkbare tekst: onderstreepte woorden zijn
weggevallen/veranderd:

Uit de weg want ik moet weer overgeven
en er komen allemaal harde stukskes meej.
Meej oe vinger in oe keel duurt ut maar even
Kom maar op,
dan gaan we naar het volgende cafeej!

● De tekst die je hebt bedacht ga je op een melodie zetten.

afb. 1

● Tekstexpressie is een essentieel onderdeel van het Gregoriaans.
Belangrijke lettergrepen worden uitgelicht en de tekst kan ook worden uitgebeeld. In dit
voorbeeld is de lange sliert noten op ‘stukskes’ een muzikale expressie van het braaksel.
Maar je ziet het ook terug in de 6 voorbeelden. Dit zijn steeds dezelfde 6 voorbeelden
die je ziet in afb. 2  t/m 7 waarin we gekleurde vlakken hebben gezet ter verduidelijking.



● Om het ook  duidelijk te houden voor jezelf kun je het beste je tekst indelen in 4 delen:

1a. Uit de weg, want ik moet weer overgeven
1b. En er komen allemaal harde stukskes meej.
2a. Kom maar op,
2b. Dan gaan we naar het volgende cafe.

● Elk gedeelte in de tekst krijgt een eigen melodie.
We beginnen met de openingszin 1a ‘Uit de weg”.
Kijk naar de 6 voorbeelden in afb. 2  hieronder en vergelijk de opening van jouw tekst.
Heeft jouw opening één, twee of drie lettergrepen voor het hoofdaccent van jouw zin?

● In het voorbeeld zijn het er 2: ‘uit de weg.
Er is  uit de onderstaande voorbeelden nr 6 gekozen, want die heeft ook twee lettergrepen
voor de lettergreep die benadrukt wordt.

nr 1 nr 4

nr 2

nr 5

nr 3
nr 6

afb. 2

● Vervolgens pakken we eerst het einde van gedeelte 1b aan. Kijk naar afb. 3 en probeer
in jouw tekst een logisch eindpunt te vinden.
Heb je een lange zin, dan kies je bijvoorbeeld voor de melodie van nr 5
‘quia prope est dies Domini’ (10 lettergrepen). Heb je een kortere zin, kies dan
een voorbeeld dat past bij het aantal lettergrepen van jouw tekst.



nr 1 nr 4

nr 2

nr 5

nr 3
nr 6

afb. 3

● Voor de lettergrepen die je nu nog overhoudt (het restje van 1a) kijk je eerst weer naar de
lettergrepen van je tekst. Is er een overeenkomst met de lettergrepen van de nr.’s van de
voorbeelden? Dan heb je het makkelijk, want dan kun je deze meteen gebruiken. Met meer
lettergrepen gebruik je nr 4 (per Total noctem laborantes), die je uit kunt breiden
met extra nootjes op dezelfde hoogte (per Total noctem). Heb je een belangrijk woord?
Probeer dan nr 4 op de laatste 2 lettergrepen van je tekst.

nr 1 nr 4

nr 2
nr 5

nr 3
nr 6

afb. 4



● Begin nu eerst aan het einde van je tekst (gedeelte 2b). Vergelijk opnieuw jouw aantal
lettergrepen met de 6 gregoriaanse voorbeelden en kijk of je uitkomt.

nr 1 nr 4

nr 2

nr 5

nr 3
nr 6

afb. 5

● Kom je er niet uit? Probeer dan de zin korter te maken of één of meerdere woorden
door te schuiven naar tekst gedeelte 2a.

● Als laatste blijft nu tekstgedeelte 2a over. Ook hier dezelfde aanpak: tel het aantal
lettergrepen en kijk welk voorbeeld het best past.

nr 1 nr 4

nr 2
nr 5

nr 3
nr 6

afb. 6



● Het eindresultaat is een gregoriaanse antifoon die je helemaal zelf hebt gemaakt:
de combinatie van je eigen tekst tekst en de zelfgekozenmelodiefragmenten maakt
jouw compositie geheel uniek.
Je kunt het zien als een collage van 6 fragmenten uit een totaal van 36 fragmenten:

nr 1 nr 4

nr 2
nr 5

nr 3
nr 6

afb. 7

● Je gaat jouw zin nu noteren: dit is nog de schets waarop je van alles kan uitproberen!
Kijk naar afb 8 hoe je het A4 moet indelen: begin met de ruimte voor het initiaal (de
eerste letter). Teken meerdere notenbalken met 4 lijnen en zorg voor voldoende ruimte
voor de tekst die eronder moet komen te staan.

● Met potlood verdeel je eerst de tekst,
waarbij je rekening houdt met de ruimte die
de noten boven je tekst innemen.

● Als je tevreden bent, teken je eerst de noten
daaronder de tekst.

● Controleer of je de juiste noten hebt
overgenomen: fouten geven een andere
melodie en dan kan ook het hoofdaccent
anders komen te liggen!

afb. 8



Evalueren
● Ga met elkaar in gesprek over de zinnen die jullie hebben bedacht.

Maak hiervoor groepen van minimaal 4 personen, zorg er wel voor dat er nu andere groepen
worden gemaakt dan in het begin.
Wat is de achterliggende boodschap: kun jij je vinden in de zinnen van je klasgenoten,
hoe wordt jouw zin ontvangen, welke zin/boodschap heeft je het meest verrast (positief of
negatief). En ook nu luister je goed en stel je veel vragen  die uitnodigen tot een verdieping of
gesprek.

● Noteer de opmerkingen of zaken die je zijn opgevallen in je werkdossier. Dit kunnen
antwoorden zijn maar ook reacties op jouw zin en jouw boodschap daarachter.
Deze informatie kun je later gebruiken voor de volgende opdracht als je het initiaal gaat
uitwerken.

● Het idee is dat een Schola Cantorum een aantal teksten ook daadwerkelijk zal gaan zingen.
Maar misschien ben je wel zo muzikaal dat je het, na het horen van alle voorbeelden, zelf ook
kunt proberen.

● Een hoogtepunt zou zijn als jullie samen met de Schola Cantorum deze teksten gaan zingen!

materiaal
● presentatie Laetare - Wees Blij
● Lesbrief Laetare GregoGaga
● A4 papier
● potlood/liniaal/gum

Geschriften: Van Schapenvel tot Digibord
beeldende vorming/CKV/Nederlands

De term monnikenwerk ken je vast wel: een klusje waarbij je heel geconcentreerd maar vooral ook
lang bezig bent. Het verwijst naar de tijden van de Middeleeuwen dat er nog geen boekdrukkunst
was en de monniken, maar ook de zusters, zich bezighielden met het schrijven van boeken of het
overschrijven van teksten uit de Bijbel. In die tijd konden alleen zij lezen en schrijven
Het was een langdurige klus en ze dachten dat hun handschriften voor de eeuwigheid waren,
maar de tijd zorgt voor enorme ontwikkelingen zoals wij ondertussen weten...

De zusters van het Sint-Catharinadal hebben kostbare manuscripten in hun archief liggen: sommigen
van bijna 750 jaar oud. De collectie is niet toegankelijk voor publiek maar wel gedigitaliseerd:
https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerd

● Klik onder de tekst op: Naar het archief van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal
● Klik op Inventaris
● Klik op Handschriften: vanaf HS 065 zie je de handschriften bij de muziek en interessant zijn

HS073, HS092, HS094 en 97a (pagina 118).

https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerd


Een van de bewoonsters van het Sint-Catharinadal is zuster Dorothea.
Je kunt haar herkennen aan het fototoestel wat ze altijd bij zich heeft.
Dorothea heeft oog voor schoonheid en detail en dat zie je terug in haar foto’s.
Vanwege haar grote betekenis voor het Kunstatelier is ze geridderd door het
Anjerfonds.
Zuster Dorothea kan gezien worden als inspiratiebron, maar je kan jullie werk ook zien
als een soort eerbetoon.

De zuster die deze initiaal heeft getekend zal nog nooit van haar leven een aap in
levende lijve hebben gezien. Even googlen kon toen nog niet, er  bestonden nog
geen foto’s. Er zullen boeken zijn geweest met afbeeldingen van dieren maar er zal
een soort fascinatie zijn geweest voor een aap (al wist ze nog niet wat een aap was).

Opdracht
Je gaat nu jouw eigen zin “verluchten” zoals de zusters dat  deden. Laat je inspireren door de
prachtige voorbeelden uit hun collectie maar gebruik zeker ook je verbeelding om de decoratie
“hedendaags” en persoonlijk te maken.

Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare en site met manuscripten van het Sint-Catharinadal.

Onderzoeken
● Je hebt al een schets met daarop de notenbalk, de vierkante nootjes, en de tekst.
● In je werkdocument heb je aantekeningen gemaakt van de gesprekken met je klasgenoten:

dit kan als inspiratie dienen voor de decoratie van je initiaal.
● De initiaal wordt namelijk “vet verlucht”. Het is een grote letter en deze wordt rijkelijk
● versierd: in en rondom de letter staan illustraties van zaken die jou “blij maken”. Of de

boodschap achter je verhaal wordt hier verduidelijkt door middel van beelden.
● Maak wat verschillende schetsen voor je initiaal en bespreek deze met klasgenoten en docent.
● Denk ook na over de decoratie van de rest van je pagina: kijk nog eens naar de

voorbeelden van de zuster van het Sint Catharinadal.
● Je kan het A3 papier op perkament laten lijken door het een tijdje in koffie/thee te leggen

en dan te laten drogen. Eventueel eerst strijken om het weer glad te maken. Probeer het
eerst even uit of dit bij je ontwerp past.

Uitvoeren
● In overleg met je docent werk je op A4 of op A3 formaat. Houdt wel de maten/verhoudingen

aan zoals je schets (zie uitleg opdracht GregoGaga).
● Maak eerst een tekening licht in potlood en werk met een liniaal voor rechte lijnen.
● Let op je een lay out: goede verhoudingen tussen je zin, de notenbalk en de decoratie en

zorg dat er voldoende ruimte is voor alle woorden en dat alle letters even breed en
dezelfde verhouding hebben.

● Als je tevreden hierover bent ga je aan de slag met de tekst: werk met een liniaal waarmee je
“hulplijnen” maakt waartussen je je eigen zin gaat schrijven. Zoals je vroeger leerde schrijven.

● Kijk ook goed naar het filmpje van Helma hoe je moet kalligraferen, met een pen met een
“rechte punt”.

● Je gaat de pagina nu verder versieren.
● Werk netjes, geconcentreerd en ben kritisch naar jezelf.
● Als je tevreden bent met het resultaat, laat anderen meekijken, ga je de tekening uitwerken

met zwart (pen en inkt) en kleur (verf, kleurpotlood, stift of een combinatie).



Evalueren
● Toon je werk aan de klas (digibord) en bespreek je tekening volgens de volgende criteria:

○ “vet verlucht” initiaal binnen het thema Laetare
○ goede lay out
○ originele hedendaagse decoratie met inspiraties uit het verleden
○ goede werkhouding
○ goede afwerking

materiaal
● A4 of A3 papier
● Oost indische inkt, kroontjespen/ ganzenveer/ kalligrafeerpen/stift
● verf, kleurpotloden, stiften, goud- zilver stiften etc



GregoRap
muziek/CKV

Opdracht
Je gaat een eigentijdse tekst schrijven geïnspireerd door het thema Laetare.
Jouw tekst ga je rappen, dichten of zingen terwijl de Schola Cantorum in het gregoriaans zingt: wordt
het een battle.. of toch zal het samenkomen als een harmonieus geheel..
Je mag met deze opdracht samenwerken met een klasgenoot.

Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare: GregoRap.
● promofilm en geluidsfragment GegoRap Laetare: leerlingen van het Sint-Oelbert gymnasium,

het Mgr. Frencken College en de Schola Cantorum
● Ga op zoek naar diverse vormen van rap waar je (wel) een blije boodschap in hoort.

Onderzoeken
● Ga naar https://nl.wikihow.com/Een-rap-schrijven en volg de stappen om tot een rap te

komen. Als je al een zin had bedacht voor GregoGaga kan dit als uitgangspunt worden
genomen: het kan de eerste of de laatste zin zijn van de songtekst. En als je gaat
samenwerken kunnen beide teksten gebruikt worden.

● Zorg dat de tekst uit minimaal 2 x 4 regels bestaat.
● Bedenk een ritme hoe deze tekst gesproken/gezongen zal gaan worden.
● Je maakt een keuze uit de 2 gregoriaanse gezangen die je hieronder ziet en kunt horen.

De melodie geeft het ritme aan.
● De gekozen gregoriaanse melodie is de “tegenhanger” in jullie “battle”.

https://nl.wikihow.com/Een-rap-schrijven


● Bespreek je ideeën met je klasgenoten en je docent: zing/rap en speel met elkaar om tot
een goede compositie te komen. Neem de complimenten en opmerkingen mee om de
juiste beslissingen te nemen en daarmee te komen tot een goede muzikale compositie.

Uitvoeren
● Werk de ideeën uit en gebruik hiervoor de geluidsfragmenten.
● Maak een opname waarbij je de geluidsfragmenten van de Schola Cantorum mixt met je

eigen compositie.
● Het hoogst haalbare is dat de Schola Cantorum in jouw klas komt en jullie ervaren hoe

gregoriaans klinkt. Maar ook hoe het voelt om samen te zingen: harmonieus of in een battle.

Evalueren
● Bespreek je rap/muziekstuk volgens de volgende criteria:

○ originele tekst passend  binnen het thema Laetare
○ goede combinatie/battle met het Gregoriaans
○ lekker ritme
○ goede werkhouding

materiaal
● papier/tablet om teksten te maken
● instrumenten
● geluidsdragers, mixprogramma’s en meer



GregoMore
CKV/Nederlands/Filosofie

Hoe jij een tekst uitspreekt (articulatie) of waar je de klemtoon op legt bepaalt voor een groot
gedeelte de boodschap van je verhaal. Bij het Gregoriaans zijn beiden zaken kenmerkend en
essentieel: de boodschap kan zomaar veranderen als het koor andere noten zingt op een bepaald
woord. Ook in onze dagelijkse gesprekken kun je bepaalde trucjes leren zodat mensen je ook echt
horen. Communiceren is te leren en Lieke Weterings, van het bedrijf E2i, leert je er meer over.

Opdracht
Waar wordt jij blij van ( mensen, dieren, eten, sporten, activiteiten, werk, hobby’s etc), wat doe je om blij
te blijven? Wat kunnen anderen van jou leren zodat zij ook blijer door het leven gaan, welke do’s of
don’t heb je voor de hen.. etc etc.
Schrijf een opstel waarin je antwoord geeft op bovenstaande zaken en dit verwerkt op een manier die
bij jou past.
Dit stuk is het uitgangspunt voor je korte presentatie “Hoe wordt ik een blij mens”.
De tips van Lieke ga je ter harte nemen zodat de boodschap duidelijk overgebracht wordt.

Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare: GregoMore met instructiefilm Lieke Weterings E2i

Onderzoeken
● Maak een mindmap van zaken waar je blij van wordt. Bespreek dit onderwerp ook met je

vrienden en ouders: wellicht hebben zij nog goede suggesties.
● Bekijk de site https://zomaakjehetzelf.nl/opstel-schrijven/ voor tips
● Zorg dat de tekst uit minimaal 400 woorden bestaat.

Uitvoeren
● Schrijf je opstel.
● Gebruik het stuk om je presentatie te maken “Hoe wordt ik een blij mens”.
● Je schrijft je tekst uit met de tips van Lieke (klemtoon op de werkwoorden, herhalingen,

motiverende kleuren/vormen etc.)
● Je docent bepaalt of de presentaties voor de klas, voor een groepje of als filmpje worden

ingeleverd. Een filmpje is ook leuk voor later :P

Evalueren
● Bespreek je ~verslag en presentatie volgens de volgende criteria:

○ verslag voldoet aan de eisen en heeft een goede opbouw
○ motiverend en activerende presentatie: boodschap komt duidelijk over.
○ goede houding, oogcontact en ritme van de presentatie

materiaal
● computer
● evt telefoon

https://zomaakjehetzelf.nl/opstel-schrijven/


Gra�tiScript
Beeldende vorming/CKV

De zusters en Banksy hebben iets gemeen: de zusters maakte met tekst en beeld inzichtelijk hoe
de verhalen in de Bijbel volgens hen doorverteld moesten worden.
Banksy is een hedendaagse straatkunstenaar die kunst inzet om wereldwijd politieke/maatschappelijke
problemen onder de aandacht te brengen. Op het eerste gezicht op een humoristische manier, maar
het tegendeel is waar!
Zowel de zusters als Banksy maken voor een grote groep mensen hun ideeën inzichtelijk door beeld en
taal te combineren. Wat zij maken heeft altijd een achterliggende en diepere boodschap.

Opdracht
Maak een creatief werk waarin een duidelijke Laetare boodschap in  “verborgen” zit.
Je gaat, zoals in de graffiti wereld, werken met stencils. Maar voel je vrij om meerdere technieken
en materialen te combineren als jij denkt dat het nodig is.
Laat je inspireren door de verluchte manuscripten uit het verleden: kijk naar de lettertypes, de
vormgeving, het kleurgebruik, toepassing van decoraties etc.
Maak dan de sprong naar het hedendaagse leven: wat spreekt je aan in de werken van Banksy,
wat is typerend of herkenbaar, wat kun je zeggen over zijn kleurgebruik en zijn teksten.
Laat je inspireren door zowel de verluchte manuscripten van de zusters als de werken van Banksy
maar gebruik bovenal je verbeelding om er iets geheel eigenwijs van te maken.

+ = ?
Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare GraffitiScript, site met handschriften
https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerdS
int-Catharinadal, internet voor werken van Banksy en andere graffiti kunstenaars.

Onderzoeken
● Laetare - Wees Blij is de boodschap die in je werk naar voren moet komen. Je kunt je laten

inspireren door de opdrachten die je al gedaan hebt, door je klasgenoten, een gebeurtenis of..
● Kunst op straat, zoals graffiti, bereikt een groot en divers publiek. Vaak een ander publiek dan

in een museum/gallery of kunstveiling. Of wil je dat je boodschap juist voor een select
gezelschap wordt gemaakt? Maak een keuze voor welke doelgroep jij je ontwerp gaat maken en
motiveer dit. De keuzes die je maakt in het ontwerpproces hebben te maken met deze
doelgroep en dusook invloed op het uiteindelijke resultaat.

● Maak een aantal schetsen om je ideeën op papier te zetten/naar buiten te brengen.
Verduidelijk evt  je schetsen met woorden en maak gebruik van verschillende technieken
en materialen: oriënteer en experimenteer. Laat je verrassen door deze resultaten: het zijn
“slechts” schetsen die je waarschijnlijk onbewust heel veel nieuwe mogelijkheden bieden.

https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerd


● Maak groepen van minimaal 4 personen en bespreek de ideeën, de boodschap en
materiaal-schetsen met je klasgenoten. Luister naar de tips, kijk met een open blik naar
ander werk en ben kritisch naar je eigen werk.

● Maak een wat meer definitieve schets waarin je de opmerkingen en tips mee hebt genomen en
kies nu ook gericht voor het materiaal en techniek. Bespreek deze met de docent.

● Verwerk eventuele aanpassingen in je schets en bespreek je ontwerp met je klasgenoten
volgens de eindcriteria.

● Neem de opmerkingen en tips mee voor je uiteindelijke uitwerking

Uitvoeren
● Werk je ideeën uit op een passend formaat, juiste techniek(en) en materialen.

Evalueren
● Presenteer je werk aan de klas en bespreek volgens de volgende criteria

○ originele tekening
○ passend voor de doelgroep
○ boodschap komt duidelijk over
○ goede compositie/lay out
○ oud en nieuw komen goed samen: hedendaagse resultaat
○ goed kleurgebruik
○ juiste techniek en materiaalgebruik
○ goed proces en werkhouding

● Maak een beoordeling voor je eigen werk aan de hand van de criteria en motiveer je cijfer.

Vette Minitaturen
Beeldende vorming/CKV/(bedrijfs)economie Moet nog verder uitgewerkt worden met profs!

NFT is een non-fungible token, niet-vervangbaar token of uniek token is een koppeling op een
blockchain van een account aan een uniek digitaal item via een smart contract.
NFT is een manier om eigenaarschap te koppelen aan digitale objecten Alles wat digitaal is wordt
daarmee een soort onvervangbaar kunstwerk. NFT’s worden nu nog meestal gebruikt voor
verzamelobjecten en digitale kunst.

Met behulp van NFT-technologie kan iemand zich opeens van alles  ‘toe-eigenen” uit de digitale
wereld. Dat leidt tot interessante, wonderlijke ontdekkingen en een nieuw waardesysteem.
De geschriften van de zusters zijn ook een soort van “onvervangbaar” en zullen ook niet snel uit het
archief van het klooster van Sint Catharinadal verdwijnen. En als je het dan nog combineert met de
bijbehorende Gregoriaanse gezangen is het misschien wel een uniek digitaal item.

Opdracht
Maak een NFT voor Laetare - Wees Blij.
Je kan daarvoor een (digitaal) manuscript van de zusters gebruiken. Of je maakt een combinatie met de
bijbehorende Gregoriaanse gezangen.
Bepaal de waarde voor deze NFT en zet het op de markt.
Maak een (kans)berekening wat de opbrengst van deze NFT zou zijn over een jaar.



Stappenplan
Oriënteren

● Presentatie Laetare en hoofdstuk Vette Manuscripten
● De zusters van het Sint-Catharinadal hebben kostbare manuscripten in hun archief liggen:

sommigen van bijna 750 jaar oud. De collectie is niet toegankelijk voor publiek maar wel
gedigitaliseerd:
https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerd
Klik onder de tekst op: Naar het archief van de Norbertinessenpriorij Sint-Catharinadal
Klik op Inventaris
Klik op Handschriften: vanaf HS 065 zie je de handschriften bij de muziek en interessant zijn
HS073, HS092, HS094 en 97a (pagina 118).

● Ga op zoek naar NFT’s die je interessant vindt: noteer je bevindingen waarom deze je opvallen.

Onderzoeken
● Verdiep in je in het gegeven NFT
● Verken de markten die er zijn
● Kies een verlucht manuscript waarvan je een NFT zou willen maken. Motiveer je keuze.
● Bedenk of je er de Gregoriaanse gezangen bij wil hebben: misschien is er een Schola
● Cantorum in je gemeente die het voor je zou willen inzingen. Of vind je het op het internet

Uitvoeren
● Maak een filmpje of een ander digitaal document van je verlucht manuscript waarvan je een

NFT wil maken.
● Geef je NFT de naam Laetare en daarachter een persoonlijke toevoeging.
● Zet je NFT op de markt: de eerste kun je al verkopen aan de bedenkers van dit project :P
● Maak een kansberekening wat de waarde van je NFT over een jaar zal zijn

Evalueren
● Presenteer je NFT aan de klas en bespreek volgens de volgende criteria

○ originele keuze van het manuscript
○ interessant digitaal product
○ goed proces en werkhouding
○ goede kansberekening

https://www.metamorfoze.nl/nieuws-agenda/archief-van-priorij-sint-catharinadal-gedigitaliseerd


* Vier fases in het creatieve proces
(oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren)

Bij oriënteren gaat het erom dat je geprikkeld wordt om de opdracht en het thema te
verkennen. Hierbij gaat het om waarnemen (zien, horen, voelen, enz.), associëren, fantaseren,
beschouwen, en (nieuwe) ideeën opdoen. Er wordt bijvoorbeeld een kunstwerk getoond,
muziek geluisterd, een verhaal verteld of een voorstelling bekeken. De reflectie richt zich in
deze fase op de ruimte om het thema of de opdracht van alle kanten te bekijken, te beluisteren
en te beleven.

Vervolgens onderzoek je verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de opdracht of de
verwerking van het thema. Je wordt gestimuleerd om eigen en verschillende mogelijkheden te
bedenken en (alleen of samen met medeleerlingen) keuzes te maken. De reflectie richt zich dan
ook op het onder woorden brengen van de verschillende keuzes in deze onderzoeksfase. je
kan desgewenst teruggrijpen naar elementen uit de oriëntatiefase.

Wanneer je de fase van onderzoeken hebt doorlopen maak je gebruik van de  vakspecifieke
kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren van de opdracht. Bij reflectie
wordt steeds een relatie gelegd tussen de keuzes in de uitvoeringsfase en de onderzoeksfase.
In deze fase wordt feedback gegeven, door de leerkracht, gastdocent of door medeleerlingen,
op de uitvoering. In een volgende fase wordt het product en het doorlopen proces nader
beschouwd. Er worden leerpunten geformuleerd die de opstart vormen voor een volgende
opdracht en een volgend creatief proces. Dit is de fase van evalueren.

Je doorloopt dit creatieve proces, je leert keuzes te maken en deze te onderbouwen. Je wordt
(steeds bewuster) eigenaar van dit proces. De leerkracht stimuleert, informeert, instrueert en
biedt aandacht en ruimte voor het stellen van vragen en voor het uitvoeren van verschillende
mogelijkheden. Je doorloopt, al dan niet zelfstandig, het creatieve proces. Na de fase van
evaluatie worden nieuwe doelen gesteld en volgt de fase van oriëntatie op een (nieuw) thema
of (nieuwe) opdracht.

Sites om een indruk te krijgen van het Sint Catharinadal
● KRO http://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/07-05-2019/KN_1706935
● Brabants Erfgoed Klooster Sint-Catharinadal

https://www.facebook.com/brabantserfgoed/videos/klooster-sint-catharinadal/797926194128888/
● Sint-Catharinadal Oranjeklooster https://www.youtube.com/watch?v=V38jhLQqFpQ

Animatie om een indruk te krijgen van de Heilige Driehoek waar het Sint Catharinadal staat
● Suus Hessling https://vimeo.com/233848129

Lesmateriaal bedacht, ontwikkeld en vormgegeven door Miranda van Bragt
in opdracht van het Leer- en inspiratiehuis van Sint Catharinadal voor het project Laetare - Wees Blij
Alles mag gebruikt en aangepast worden naar eigen inzicht maar altijd met vermelding van de naam
van de “eigenaar” en het project Laetare - Wees Blij.

http://www.npostart.nl/roderick-zoekt-licht/07-05-2019/KN_1706935
https://www.facebook.com/brabantserfgoed/videos/klooster-sint-catharinadal/797926194128888/
https://www.youtube.com/watch?v=V38jhLQqFpQ
https://vimeo.com/233848129

