VerderKijken
DoorDenken

M

van Bokhoven, Michiel

Martinus van Beek

Sculptuur – beeld: steen, sokkel: natuursteen – 1915
Kunstwerk in de openbare ruimte – Viataal, Theerestraat 42, Sint-Michielsgestel
Nodig: papier, potloden, klei

ROUTINE: CONNECT–EXTEND–CHALLENGE
1. SEE

5. COLOUR

y

Kijk 30 seconden stil naar het kunstwerk.

y

y

Wat zie je? Schrijf dit op.

Als je dit kunstwerk zou moeten samenvatten in een kleur,
welke kleur zou je dan kiezen en waarom? Schrijf je
antwoord op.

2. CONNECT
y

Wat denk je dat je nu al van dit kunstwerk weet? Schrijf

CREATIEVE VERWERKING

je ideeën op.

Waar denk je aan bij een school voor doven? Hoe zou je dat kun
nen laten zien in een kunstwerk? Klei een beeldje dat dit thema

Bij het bespreken schrijft de leerkracht de ideeën op.

goed laat zien. Maak van tevoren een schets om te laten zien wat
je wil gaan maken.

Het beeld staat op het terrein van Viataal, het voormalige instituut
voor Doven. Het hoofdgebouw is tussen 1908 en 1910 gebouwd.
Het beeld is geplaatst in 1915 ter gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van het Instituut voor Doven.
Martinus van Beek (1790-1872) was priester en grondlegger van
het Doveninstituut in Sint Michielsgestel. Hij begon in 1828 les te
geven aan vier doven. Hij gebruikte bij zijn lessen een combinatie
van gebarentaal, handalfabet, lezen en schrijven. In 1840 werd het
Instituut voor Doven in Sint-Michielsgestel opgericht.

3. EXTEND
y

Kijk terug wat je eerdere ideeën waren. Ben je anders gaan
denken over het kunstwerk nu je deze informatie weet? Waar
denk je hetzelfde of anders over? Schrijf dit op post-its.

De leerkracht hangt de post-its bij elkaar en bespreekt deze.

4. CHALLENGE
y

Wat zou je nog te weten willen komen over het kunstwerk?

y

Hoe zouden we daar antwoord op kunnen krijgen?
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Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Sint-Michielsgestel en
het Fonds voor Cultuurparticipatie vanuit
de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

