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MEANDER | LESSUGGESTIE | GROEP 6  

De huizen van Fiep
Hoe zien de huizen in Amsterdam eruit? 

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: individueel of in tweetallen

Wat heb je nodig?

• papier

• grijze potloden, kleurpotloden

• digibord

• PowerPoint-presentatie Huizen in Amsterdam

• computer met internet

Wat zeg je? Heb je nog nooit gehoord van Fiep Westendorp? Dat kan niet! Ze heeft enorm veel 

tekeningen gemaakt. Die jij zeker kent! Typ maar eens in op internet: www.jouwzoekmachine.nl 

en zoek op Fiep Westendorp.

Opdracht 1

Ga naar de schoolbibliotheek en zoek naar boeken waar Fiep Westendorp in getekend heeft.  

Dat zijn er heel veel! Als je niet weet wat je moet zoeken, bekijk dan eerst de websites die je 

gevonden hebt op jouwzoekmachine.nl.

Opdracht 2

Zoek in de boeken die je hebt gevonden naar tekeningen van huizen. Maak er kopieën van. Wil je 

nog meer plaatjes? Zoek op afbeeldingen bij Google. 

Opdracht 3

Vraag aan je juf of meester om de PowerPoint-presentatie: Huizen in Amsterdam. Bekijk de 

verschillende afbeeldingen. Maak de opdrachten en beantwoord de vragen.

Heb je al een Amsterdams huis gezien dat lijkt op een tekening van Fiep?

Opdracht 4

Fiep heeft heel lang in Amsterdam gewoond. Niet zo gek dat ze ook veel Amsterdamse huizen 

gebruikt heeft in haar tekeningen. Nu mag jij! Kijk nog eens goed naar de tekeningen van Fiep en 

naar de plaatjes van Amsterdamse grachtenhuizen. 

Maak een tekening van zo’n huis. Gebruik eerst je grijze potlood voor de lijnen en kleur daarna je 

huis in.

En? Lijkt jouw huis een beetje op Fieps tekeningen?
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Tip!

Heeft de juf of meester de XXL Kleurplaat De wereld van Fiep Westendorp van  

www.verymappy.com in de klas? Kijk daar dan op. Daar staan veel huizen op!


