
In deze les: 
*  Maken de kinderen kennis  

met het schilderij ‘Kinderen leren  
een poes dansen’ van Jan Steen  
en met de kunstenaar.

*  Praten de kinderen over  
kattenkwaad (en hoe je kunt zien  
of anderen het leuk vinden  
wat je doet).

* Doen de kinderen een dansje.
*  Leren ze de uitdrukking  

‘kattenkwaad’.

Wie? Jan Steen
Wanneer? 1626 – 1679 
(dus bijna 400 jaar geleden)
Wat? Schilderijen waarop  
het vaak een rommeltje is.
Weetje? Jan Steen schil-
derde vooral grappige, brutale 
dingen, zoals rommelige 
huiskamers en plekken waar 
mensen zich niet zo netjes 
gedragen. “Een huishouden 
van Jan Steen” is een uitdruk-
king voor een huis met troep 
en rommel.

Dansles
In deze aflevering komen Pim en Pom terecht 

in een schilderij van Jan Steen. Wat gebeurt 
er allemaal in dit kunstwerk? En waarom 

is het zo’n rommeltje? 

Voorbereiding
*  Print het bijgeleverde  

kunstwerk uit.
* Print de bijgeleverde lijst uit.

Materialen
(optioneel) 

*  Knutselmateriaal, verf en  
kwasten voor opdracht 6.

 

Opdracht 1: Samen kijken (duur: 5 minuten)
Kijken naar de kat
Bekijk samen het schilderij ‘Kinderen leren een poes dansen’ op het 
digibord of op print. Wat zie je? Wat gebeurt er? Vind je het mooi? 
Is het oud? Wat valt op? Zie je gekke dingen? (Niets is goed of fout: 
laat de kinderen zelf kijken en probeer ze zo min mogelijk te sturen.)

Opdracht 2: Filmpje (duur: 10 minuten)
Dansles
Bekijk ‘De avonturen van Pim & Pom in het museum’, 
aflevering 7 – Dansles. 
Info: In deze zevende aflevering zien de katten een andere poes 
die moet dansen. Maar heeft de poes daar wel zin in? 
En wat doen Pim en Pom?

Kijkvraag vooraf: Hoe zien de kinderen in het filmpje eruit? 
Lijken ze op jullie? 

Opdracht 3: Praten in de klas (duur: 10 minuten)
Kattenkwaad?
In het filmpje hebben de kinderen veel plezier, maar Pim en Pom 
denken dat de poes het niet zo leuk vindt! De kinderen doen iets  
wat niet mag, iets stouts. ‘Kattenkwaad uithalen’ heet dat.
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Vervolg opdracht 3
(Vragen aan de kinderen)
Denk jij dat de poes het leuk vindt om te dansen?
Heb je huisdieren? Moet jouw huisdier ook weleens iets doen 
wat-ie eigenlijk niet zo leuk vindt? (Antwoord: bijvoorbeeld  
gewassen worden, geborsteld, naar de dierenarts?)
Plaag jij je huisdier ook weleens? (Hoe reageert je huisdier dan?)
Haal je zelf weleens kattenkwaad uit?
Wat doe je dan?

Opdracht 4: Doen in de klas (duur: 15 minuten)
Samen lol!  
De kinderen op het schilderij van Jan Steen hebben veel lol, maar Pim en 
Pom willen liever samen plezier maken. Daarom maken ze muziek en doen 
ze een dansje dat iedereen kan leren. Dans je ook mee? Samen lachen is veel 
leuker dan om iemand lachen!

Dans mee op de muziek:

Ga naar rechts, ga naar rechts, buig naar voren
ga naar links, ga naar links en weer terug
Doe je pootjes in je zij
schud je billen maar met mij
Nu je pootjes in de lucht
ja, zo dansen wij heel blij

Opdracht 6: Maken (Opdracht voor maximaal 4 kinderen, 
wisselend bij elke les)
Een lijst erom!
Elk schilderij verdient een mooie lijst. 
Een lijst is een soort raam waarin je het kunstwerk stevig en mooi 
kunt ophangen. 
Maken jullie een mooie lijst bij dit schilderij van Jan Steen? Versier de 
geprinte lijst met rommel, zodat het past bij het werk van Jan Steen! 
Bijvoorbeeld door snippers papier te gebruiken of met verf te spatten. 

Plaats het schilderij dan in je lijst en hang het op in  
de klas. Het zevende kunstwerk hangt nu in je museum!
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Opdracht 5: Kijken
(duur: 5 minuten)
Jan Steen
Jan Steen was een heel 
bekende schilder. Meestal 
schilderde hij huizen waarin 
het een rommeltje was of 
waarin kinderen kattenkwaad 
uithaalden.
Welke schilderijen zijn 
van Jan Steen, denk jij?

Springend 
in de lente.
Karel Appel
(1921-2006)

Kinderen der zee,
Jozef Israëls (1824-1911)

Het vrolijke huisgezin,
Jan Steen (1626 – 1679)

Het Sint-Nicolaasfeest
Jan Steen (1626 –1679)
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