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Het Museum voor Schone Kunsten in Gent (MSK) 
heeft een grote verzameling kunstwerken. Misschien 
ben je er wel al eens op bezoek geweest en heb je al 
schilderijen en beeldhouwwerken gezien?

Met deze kunstbundeltjes voor kinderen kan je nu ook 
thuis aan de slag met onze verzameling kunstwerken.

We leiden jullie op tot echte Meesterschilders. 
Samen kijken we naar kunstwerken uit het MSK en 
ontdekken vanalles op de schilderijen. We vertellen 
je leuke weetjes en geven je doe-opdrachten waar je 
thuis zelf mee aan de slag kan.

Je bent natuurlijk ook heel welkom om al deze 
kunstwerken in het echt te komen bekijken in de 
zalen van het museum.

 → Print deze bundel thuis af of neem je 
eigen tekenpapier erbij. Kijk goed naar de 
kunstwerken. Denk samen met vriendjes 
of familie na over de vragen die we stellen. 
En laat je fantasie helemaal vrij.

Veel plezier met jullie kunstontdekkingen, 
kleine Meesterschilders!
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Oei… de helft van het schilderij is weggeveegd!

We beginnen met heel goed te kijken.  
Laat je fantasie de vrije loop en ga aan de slag 
met volgende vragen. 

 → Wat zie je op dit deel van het schilderij?

 

 

 

 → Hoe denk je dat de drie kinderen op het schilderij heten?

 → Zijn het vriendjes? Of zijn ze familie van mekaar?

 

 

 

 → Wat zijn ze aan het doen? 
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 → Er ligt allerlei speelgoed op tafel. Herken je het?  
Wat zou je kunnen doen met deze dingen? 

 

 

 

 → Wat is jouw favoriete speelgoed?

 

 

 

 → In welke kamer zitten de kinderen? Hoe zie je dat?

 

 

 

 → Welke kleren dragen de kinderen? Wat vind je van hun kledij?  
Zou jij graag zo’n kleren dragen?

 

 

 

 → De drie kinderen hebben allemaal iets op hun hoofd. 
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 → Ontwerp hier jouw vrolijkste hoed of hoofddeksel. Wat is er bijzonder aan? 

 → Uit welk materiaal is het gemaakt? Welke kleuren heeft het? 

 

 

 

 → De kinderen kijken met veel interesse. Naar wat denk je dat ze kijken?  
Wat gebeurt er op de rest van het schilderij? 
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Dit schilderij is in het echt heel groot: 115,5 x 190 cm. De schilder 
heet Jan Verhas. Hij maakte dit schilderij in het jaar 1877, dat is 
al bijna 150 jaar geleden. Hij hield ervan om kinderen uit rijke 
families te schilderen in hun huizen. Jan oefende hard om ze er 
precies als echte kinderen te laten uitzien… en dat is best goed 
gelukt! Zo kunnen we een beetje binnenkijken in de leefwereld 
van toen.

Je hebt nu helemaal zelf een half schilderij 

bij elkaar gefantaseerd. Wil je weten hoe het 

kunstwerk er in het echt uitziet? Download 

dan snel de tweede opdrachtbundel van 

‘De Meesterschilders’!




