
          

 

Kaartenbak Tekenen                                                                                                                        Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

AUTOKERKHOF  - VOORBEELD  MET PASTELKRIJT 

  
Met vier verschillende sjablonen         JdB 
kunnen ze al een aardig auto- 
kerkhof maken. Met zwart en wit 
brengen ze er variaties in zoals 
kapotte of afwezige autoramen.  
Maar laat er ook wat accenten 
mee aanbrengen in de automassa. 
Het sjabloon kan ook omgekeerd  
gebruikt worden. Kleur de ruimte 
tussen de auto’s grijs of zwart.

-Je kunt er ook voor kiezen dat elk 
kind zijn eigen 4 sjablonen maakt.                                                                                                                     

-Sjabloneren met krijt is even een 
handigheidje. Pas op dat je                                              
sjabloon niet scheurt!

-Werken met pastelkrijt is een vies  
werkje. Dus: Tafels en kleding 
beschermen of mouwen opstropen! 

Kaartenbak Tekenen                  Idee uit Tekenvaardig Compositie                                                      Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

AUTOKERKHOF - SJABLONEREN    Groep 5 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier 2x wit (A4 en stevig A5) per ll.    – ev. Kranten    -ev. Houtskool 
- Potlood     - Schaar        - Krijt naar keuze van leerkracht of leerling 
Voorbereiding 
Er wordt met de leerlingen besproken wat er allemaal op een autokerkhof te vinden zal zijn, 
want dit zal niet bij iedereen bekend zijn: oude en kapotte auto’s, jeeps, bussen op elkaar 
gestapeld, onderdelen, machines zoals hijskranen, oude banden en rommel, afgesloten 
terrein  met hek (veiligheid). Waar ligt de sloperij? Bij flats, op het platteland, bij een bos? 

Hoe? 
Het autokerkhof wordt nu anders uitgewerkt dan de houtskoolopdracht.  Elk kind 
schetst  op zijn A5 een flink voertuig, bv. een kapotte auto, jeep, bus e.d. zonder 
wielen voor de sloperij. ZONDER de buitenkant te beschadigen wordt de auto 
uitgeknipt en weggegooid: het GAT wordt gebruikt als sjabloon. Er worden een paar 
auto’s op het blad gekleurd door met krijt het gat te vullen. Daarna ruilen ze hun 
auto eerst met iemand uit de groep en maken daar her en der ook weer afdrukken 
mee op het blad. Zo zorgen ze voor een heleboel op elkaar gestapelde auto’s in 
verschillende kleuren. Ze mogen de tekening met krijt of houtskool afmaken: 
hijskraan, hek, gebouw(en), opgestapelde banden, autodeuren, onderdelen enz. en 
op de achtergrond bomen, huizen of flats.  



Kaartenbak Tekenen                  Idee uit Tekenvaardig                                                                      Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

BLOEMENKRANS  - GROEPSWERK            Groep 1 t/m 6 

Benodigdheden 
- Tekenpapier (wit A5) –Oliepastel/Wasco/Vetkrijt (lichte kleuren) - Schaar 
- Kranten  - Ondergrond (wit of gekleurd A3)  - ev. Ecoline  - Kwasten  - Prikpen 
- Foto’s van mooie bloemen of kijkkaart    - Lijm 
Hoe? 
Bekijk met de leerlingen eerst bloemen in het echt of m.b.v. foto’s van allerlei 
verschillende bloemen (kijkkaart, op het digibord, in boeken, tijdschriften of 
catalogi). Dan gaan ze aan de slag om zelf een mooie bloem te tekenen. Het mag 
ook een fantasiebloem zijn. Een hele bijzondere en héél groot. Probeer dit ook bij de 
jongsten voor elkaar te krijgen. Ze gebruiken hiervoor lichte kleuren. Er kan ook 
met een prikpen nog een patroon in gekrast worden. Naar keuze wordt de bloem 
bestreken met ecoline. Als de bloem droog is, wordt hij uitgeknipt. Alle uitgeknipte 
bloemen vormen met elkaar een bloemenkrans. De  bloemenkrans wordt op een 
witte of gekleurde ondergrond geplakt. Het is moeilijk te zeggen hoeveel bloemen 
hiervoor nodig zijn, dit hangt af van de grootte van de tekening. Er kan ook een 
vaas met bloemen mee gemaakt worden, maar dat wordt wel vaker gedaan. 

Tip: Sommige bloemen zullen moeilijk uit te knippen zijn, teken hieromheen nog 
een blad of ander plantengroen dat wel makkelijk uitgeknipt kan worden.

                                                     

Kaartenbak Tekenen                  Idee uit Tekenvaardig                                                                      Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

BLOEMENKRANS  -  KIJKKAART                   

http://webzoom.freewebs.com/janetenco/Bloemen/flowers_paarse-bloemen-wallpaper.jpg
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3 FASEN TEKENING – HET INDIANENKAMP   Groep 4 t/m 8

Benodigdheden 
- Wit tekenpapier (A4)   – Oliepastel  - ev. Kranten

Hoe? 
Een 3 fasen tekening bestaat uit 3 opdrachten. Meestal weten de lln. wat de opdracht daarna zal worden.    

Fase 1: Laat vrij hoog op het blad een horizontale lijn schetsen. Op de lijn worden 
bergen getekend, ze stoppen niet aan de zijkant. (Afsnijding) 
De bergen en de lucht daarboven worden met oliepastel uitgewerkt. 
Fase 2: Teken achteraan in de buurt van de bergen een wigwam (tipi). Hij is ver 
weg, dus hij is niet zo groot. De wigwam moet een stukje over de onderkant van de 
berg vallen. Teken een 2e wigwam gedeeltelijk voor de 1e, deze is iets groter, want 
hij staat dichterbij. Teken ook nog een 3e wigwam, nog groter, die gedeeltelijk voor 
de 2e wigwam staat. (Overlapping) Als ze alle drie geschetst zijn mogen ze kleuren. 
Denk aan mooie kleuren en patronen. In de tent is het een beetje donker. Fase 3: 
Teken nu vóór de voorste wigwam nog een indiaan. Het geeft niet als hij er niet 
meer helemaal op kan, als je maar ziet dat het een indiaan (of een squaw) is. De 
tipi’s staan op gras vlak bij water. Laat de rest van de tekening afmaken. Er mag 
geen wit meer te zien zijn. Nog meer erbij maken? Dat mogen ze zelf weten.

Kaartenbak Tekenen                  Tekening van Soraya groep 8                                                          Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

3 FASEN TEKENING – HET INDIANENKAMP - VOORBEELD   

          



Kaartenbak Tekenen                 Tekening van http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm                       Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

DE DRAAK – KIJKKAART                                                EN VOORBEELD: 

    

Of een monster of een buitenaards wezen.

 

Kaartenbak Tekenen                  Idee http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm                                   Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

DE DRAAK                                                                                Groep 5 t/m 8

Benodigdheden 
- Tekenpapier (stevig, gekleurd A4)   - Oliepastel   –Kranten 
- Scherp voorwerp, bv. een prikpen of schaar 

Inleiding: Neem eerst met de leerlingen door hoe een draak eruit kan zien: Grote 
bek, schubben,  scherpe tanden, vuur spuwen, vleugels, poten met grote scherpe 
nagels enz. Kijk ook naar de afbeeldingen op de kijkkaart of met het digibord op 
http://images.google.nl/images?
sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=draken&um=1&ie=UTF-8&ei=Ur0jS8DyGMr-
4AaB6PXtCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBwQsAQwAA     

Hoe? 
Op een gekleurde ondergrond wordt eerst een draak met oliepastel getekend. 
Daarna wordt de draak versierd met een scherp voorwerp. Dit kan met een prikpen 
of een schaar.   Golflijnen, stippen, strepen, schubben bezorgen de draak een lijf 
om nooit te vergeten.    

http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm
http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=draken&um=1&ie=UTF-8&ei=Ur0jS8DyGMr-4AaB6PXtCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBwQsAQwAA
http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=draken&um=1&ie=UTF-8&ei=Ur0jS8DyGMr-4AaB6PXtCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBwQsAQwAA
http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=draken&um=1&ie=UTF-8&ei=Ur0jS8DyGMr-4AaB6PXtCQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CBwQsAQwAA
http://rustrel.free.fr/artsplastiques.htm


Kaartenbak Tekenen                  Eerste idee http://mnartgal.blogspot.com/                                       Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

EEN ‘HUNDERTWASSER’ PARK  (OOK ALS  KUNSTPROJECT) Groep 3 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier 25x25 (stevig, wit)– Oliepastel of Vetkrijt  -Waterverf of ecoline 
- Kranten - Penselen    - Grote kwasten (2e idee) - Water  - Tissue 
Hoe? 1e idee De leerlingen krijgen een wit tekenblad van 25 x 25 cm en zwart en 
bruin vetkrijt. Als eerste maken ze een kader waarbij liever geen liniaal gebruikt 
wordt. Op de buitenrand wordt niet getekend. De rest van de ruimte wordt opgevuld 
met grote en kleine cirkels. De ruimte tussen de cirkels wordt helemaal vol gekleurd 
met zwart krijt. De cirkels zelf worden opgevuld met ringen, soms veel, soms 
weinig, sommige zwart, sommige bruin. De cirkels worden daarna met waterverf 
opgevuld in allerlei donkere en lichte bruintinten (door één  kleur bruin  te mengen 
met donkerrood). De rand wordt geverfd in een zelfgekozen kleur. 
2e idee: 
Het handelsmerk van de schilder Friedensreich Hundertwasser was een boom die als 
een soort kleurrijke ‘lolly’ wordt afgebeeld. Je kunt ook zo’n kleurrijk park laten ma-
ken. Nu wordt niet het hele vel binnen de rand gevuld met grote en. 
kleine cirkels, maar slechts een deel. De bomen krijgen ‘stammen’ 
en de ruimte in de boom wordt met ringen vetkrijt opgevuld. 
Daarna worden met allerlei kleuren vetkrijt blok- en streeppatro- 
nen aangebracht.  Met waterverf worden de bomen en de ruimtes 
ertussen geschilderd, zodat het een mooi kleurrijk geheel wordt. 

Kaartenbak Tekenen                                                               Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

EEN ‘HUNDERTWASSER’ PARK – VOORBEELDEN   

 

                    

                              

                                                                                                               JdB 

Oliepastel: 1e idee       (Park, omgezaagd )                  2e idee    (Eenvoudig ‘Hundertwasser’park)

http://mnartgal.blogspot.com/
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EEN DUINLANDSCHAP VAN LIJNEN                                       Groep 3 t/m 8 
Benodigdheden 
- Stevig zwart tekenpapier (A4) – Potlood - Pastelkrijt of Bordkrijt – ev. Fixeer 
De leerlingen leren door deze eenvoudige opdracht meteen iets over voorgrond, middengrond en achtergrond, over 
lijnen en spiralen, maar ook over warme en koele kleuren. 
Hoe? 
De leerlingen krijgen een zwart tekenblad (A4). Het blad kan verticaal of horizontaal 
gebruikt worden. Er wordt een golvende lijn als horizon getrokken, want het 
landschap bestaat uit duinen. Een tweede golvende lijn loopt tussen de horizon en 
de onderkant van het papier. Deze golvende lijn heeft een andere ‘golf’vorm dan de 
eerste lijn. De duinen zijn  nu verdeeld in twee vlakken, de voorgrond en de 
middengrond. In de lucht wordt de basisvorm van de maan/ de zon ook met één lijn 
aangegeven 
Strand, duinen en bv. een vuurtoren worden met warme kleuren opgebouwd, dus 
gele, rode, oranjeachtige pasteltinten, door steeds de oorspronkelijke lijn te volgen. 
De gekleurde stroken mogen in breedte variëren. Kleur de overgang naar een 
nieuwe kleur af en toe met een dunne zwarte lijn van pastelkrijt. 
Er ontstaat een mooi wisselend lijnenspel.  De lucht laat je ook zo afwerken, maar 
nu in de koele kleuren, dus blauwe, groene en paarsachtige tinten. Omdat er met 
zon of maan gewerkt wordt, krijg je in de lucht soms spiralen. 
Tip: Wijs erop dat de tekeningen er vanuit de verte goed uitzien, ook al lijken ze niet zo mooi als je er vlak bovenop 
zit. Laat dit desnoods even zien. 

Kaartenbak Tekenen                 Idee uit School Arts Magazine                                                             Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

EEN DUINLANDSCHAP VAN LIJNEN 
Deze les biedt veel mogelijkheden voor invallers. Zo’n les waarbij een leerling én de leerkracht met minimale 
moeite een maximaal effect behalen. Het enige nadeel is dat deze krijtsoorten rommel geven. De begrippen 
voorgrond, middengrond en achtergrond zullen nu vast wel duidelijk zijn. Tip: Geef, als je weinig verschillende 
kleuren krijt hebt, zoals bij bordkrijt bijvoorbeeld, eens een keer voor de lucht en het zand slechts 6 kleuren. 
Lucht: paars, groen en blauw en voor het zand: oranje, geel en roze (rood). Je zult versteld staan van het effect! 

             

JdB



Kaartenbak Tekenen                                                                                                                                Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

TROPISCHE VOGEL – VOORBEELD 

  

Voorbeelden met pastelkrijt om de bedoeling duidelijk te maken. Ecoline werkt niet omdat het krijt niet vet is. 

Kaartenbak Tekenen   Idee van http://techyteacher.net/artlessons.html                                                                                  Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

TROPISCHE VOGEL                                          Opdracht voor groep 6 t/m 8 

Benodigdheden:
-Wit papier (A4) – Kranten – Oliepastel (mooiere kleuren) of Wasco –Brede Kwasten 
– Extra schetsblad (A4) – Potlood – Ecoline of waterverf (licht blauw) 

Voorbereiding:
Laat foto’s van tropische vogels zien. (Zie o.a. kijkkaart of kijk op het digibord.) De kinderen 
proberen er een paar te schetsen en kiezen hiervan de beste tekening. 

Hoe? 
- Het blad kan zowel verticaal als horizontaal. De vogel wordt groot getekend. Hij 
hoeft er niet helemaal op te komen. Rondom de vogel komen bladeren, een tak (?) 
en mooie grote bloemen. Het vel hoeft echt niet helemaal vol. 
-Daarna wordt alles ingekleurd met oliepastel (of wasco) in felle kleuren, behalve de 
ruimte rondom. Oliepastel kan flink afgeven. Bescherm de kleding of laat de 
mouwen opstropen en bedek de tafels.
-De overgebleven ruimte rondom de tekening wordt geschilderd met  lichtblauwe
ecoline of waterverf (ev. verdund  met water) en een brede kwast.

Deze opdracht kan ook heel goed met pastelkrijt worden uitgevoerd. (Zie voorbeelden.) Maar ….. bij 
materialen die niet vet zijn, zoals pastelkrijt, kan er geen ecoline of waterverf gebruikt worden.

http://techyteacher.net/artlessons.html


4)Met oliepastel maak je een tropisch regenwoud. Denk aan de Amazone in Zuid-Amerika. 
Rivier, overdadige plantengroei, Indianendorpjes op de oevers, kano’s met vissers, 

Kaartenbak Tekenen Idee van http://techyteacher.net/artlessons.html                                                Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

ABSTRACTE POMPOEN – VOORBEELD

Dit voorbeeld is helemaal uitgevoerd met pastelkrijt. De lijnen zijn geaccentueerd met potlood:

                            JdB 

Deze opdracht kan ook heel goed helemaal met waterverf, plakkaatverf of aquarelverf worden 
uitgevoerd. Verf biedt zelfs nog meer mengmogelijkheden.

Kaartenbak Tekenen                                                 Idee van http://techyteacher.net/artlessons.html                                                                                         Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

ABSTRACTE POMPOEN                                     Opdracht voor groep 6 t/m 8 

Benodigdheden:
-Wit papier (A4) – Kranten – Oliepastel of pastelkrijt (geel, rood) – Potlood 
– Liniaal – Penselen  – Extra schetsblad (A4)– Waterverf (groen, blauw) - Water 

Voorbereiding: 
Laat foto’s zien van pompoenen (Zie ook bijgesloten kijkkaart) of zorg voor een echte. 
Accepteer geen gladde, ronde cirkels. Leg kranten op de tafels.

Hoe?
Laat de kinderen pompoenen schetsen op een apart blaadje. Ze kiezen hiervan de 
beste schets en tekenen deze op hun tekenblad. Daarna zetten ze strepen door de 
pompoen. De strepen lopen wel door van kant tot kant, verder maakt het niet uit 
waar deze neergezet worden. Niet te veel, want elk nieuw vlakje dat ontstaat moet 
straks weer met een andere kleurnuance worden ingevuld. 
Let op: In de pompoen wordt alles met warme kleuren gekleurd, dus: geel en rood. 
(Met oliepastel kun je goed mengen.)  Elk vlak krijgt weer een andere kleurstelling. Dat geldt 
ook voor buiten de pompoen. Hier wordt met waterverf gewerkt. De leerlingen 
gebruiken hiervoor de koele kleuren groen en blauw. Waarmee per vlak 
verschillende kleuren gemengd worden. 

                                                       

http://techyteacher.net/artlessons.html
http://techyteacher.net/artlessons.html
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KIJKKAART BIJ DE OPDRACHT  ABSTRACTE POMPOEN 

                               

Laat deze pompoenen met elkaar  vergelijken.  De eerste pompoen is bijna rond ja, maar dan moet je er wel opkijken, anders heeft hij een hele 
andere vorm! Kijk maar naar de tweede en vergelijk de afbeeldingen. Let op: De buitenlijn is beslist géén gladde lijn als je erop kijkt. 
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KIJKKAART  BIJ DE OPDRACHT  TROPISCHE VOGEL    

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Erythrura_prasina_228.jpg
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://users.telenet.be/ronsmans/tuinboek/pompoen.rijp.gif&imgrefurl=http://users.telenet.be/ronsmans/tuinboek/pompoen.html&usg=__MxX13KLlJzBf5amilz-2AzbbQDg=&h=600&w=572&sz=133&hl=nl&start=18&um=1&tbnid=wsMVMGo-NgOKzM:&tbnh=135&tbnw=129&prev=/images?q=pompoen&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&sa=N&um=1


Wednesday, December 19, 2007

Kaartenbak Tekenen                  Idee van http://artolazzi.blogspot.com/                                         Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

SNEEUWLANDSCHAP                                                              Groep 5 t/m 8 
Benodigdheden 
- Zwart papier (A5 of A4)  - Pastelkrijt of bordkrijt – Schaar  - Stevig papier (ruw)– 
(Wit) potlood - Kranten 
Optioneel: - Witte verf – Tandenborstel + zeef met fijne mazen of Kam 
Hoe? 
Uit een stuk stevig, ruw papier wordt eerst de gewenste vorm waarbinnen de 
leerling de tekening wil gaan maken uitgeknipt. Vouwen en dubbel knippen werkt 
het best. De uitgeknipte vorm wordt in het midden van het zwarte tekenpapier 
gelegd en met (wit) potlood omgetrokken. (VORM BEWAREN!) Naar keuze kan er nu 
binnen dit kader met wit of met gekleurd én wit krijt een winterse tekening gemaakt 
worden. Krijt geeft op zwart papier prachtige effecten. 
Als de tekening klaar is wordt eerst het overtollige krijt eraf geschud (prullenbak). 
Daarna wordt de rand van de uitgeknipte vorm stevig gekleurd met geel krijt en op 
de tekening gelegd. Nu wordt het gele krijt helemaal rondom naar de randen van 
het zwarte papier uitgewreven met een vinger.  Als het krijt niet meer afgeeft, moet 
de rand van de vorm nog eens geel gekleurd worden.  Daarna even de handen 
afspoelen. Optioneel: Het hele vel bespatten m.b.v. witte plakkaatverf, een 
tandenborstel en een zeefje (eerst even uitproberen!) Het leuke van verf is dat het overal 
zichtbaar is, ook op de getekende delen. Je kunt ook op het blad laten ‘stippelen’ 
met wit krijt. Pas op dat de tekening tijdens het ‘stippelen’ niet uitgeveegd wordt. 
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SNEEUWLANDSCHAP -                                                           
VOORBEELD                       

  

  

                    

       

Wit pastel- of bordkrijt of wit met kleur                                                                                
JdB
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Er kan nog meer variatie in kleurvlakken 
worden  aangebracht.

Deze tekening is op A5 getekend.

                                                                                                                        

                        JdB 

                                                                                                                                                  

Kaartenbak Tekenen                 Idee van http://www.artsonia.com/museum                                       Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

GESTILEERDE KERSTBOOM                                                  Groep 1 t/m 8 

Benodigdheden 
- Tekenpapier (wit, A4 of A5) – Oliepastel – Kranten  - Ondergrond 

Hoe?  
Op een verticaal A4tje wordt in het midden een gestileerde kerstboom getekend, 
bv. een stam met daarboven drie driehoeken die steeds een beetje groter worden 
en steeds een klein stukje over elkaar vallen. De boom wordt op een eenvoudige 
manier versierd, bv. met een alleen kerstballen (of alleen klokjes, of alleen kaarsjes 
enz.) en een ster in de top. Vanaf het bovenste deel wordt er een streep getrokken 
naar de twee hoeken bovenin, vanaf het middelste deel een streep naar de 
zijkanten en van het onderste deel een streep naar de zijkanten een stukje boven 
de beide hoeken aan de onderkant van het tekenblad. Rond de stam komt een ovaal 
als een soort kleed op de grond.

Alle delen worden stevig ingekleurd met oliepastel, maar bij elke lijn en eventueel 
bij de zijkanten wordt het vlak iets donkerder gekleurd. Elk vlak mag in een andere 
kleur, maar een mooie kleur mag best een paar keer voorkomen om evenwicht in 
de  tekening te brengen. 

                                   

http://www.artsonia.com/museum
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                      JdB               

                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

Kaartenbak Tekenen                 Idee van  http://www.artprojectsforkids.org                                     Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

CLOSE-UP VAN EEN SNEEUWPOP                                         Groep 3 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (zwart, A4 (BB) of A5 (OB+MB)) – Oliepastel – Kranten 
Optioneel:- Oefenblaadje -  Potlood  - Liniaal  - Mal voor onderste cirkel, bv. cd (OB) 
Hoe?  
Op een verticaal oefenpapier wordt een schets gemaakt van een sneeuwpop die uit 
2 of 3 cirkels bestaat. De leerlingen proberen het gezicht zo te tekenen dat hij een 
beetje naar rechts of naar links kijkt en niet, zoals ze waarschijnlijk meestal doen, 
recht naar voren. Als armen worden takken getekend. Op zijn hoofd een hoge hoed 
of pet en ev. al een sjaal. Nu gaan ze een deel van hun tekening in het groot op het 
zwarte papier overbrengen, een close-up. Bijna het hele vlak van onder tot boven 
wordt gevuld. Eerst wordt er een kader getekend waarbinnen de sneeuwman moet 
vallen. Dan links of rechts op het blad met potlood de schets van het bovenste deel 
overnemen (het hoofd en een deel van het lijf). De afscheidingslijn lucht en sneeuw 
(horizon)  is licht golvend en valt boven het midden van het blad. Nu de tekening 
laten inkleuren met oliepastel, maar wacht met de zwarte details. Vergeet de hoed, 
de wortel en de sjaal niet. De zwarte lijnen en details zoals de tak en de 
steenkooltjes worden pas getekend als de tekening ingekleurd is. Met wit kan in de 
lucht nog sneeuw getekend worden. De BB werkt zeker op A4 en kan misschien 
meteen op het zwarte tekenblad werken en (als extra moeilijkheid) links én rechts 
een sneeuwpopclose-up maken. Neem dan het tekenblad horizontaal. 

http://www.artprojectsforkids.org/


http://deepspacesparkle.blogspot.com/2009/02/glue-and-chalk-tropical-bird-lesson.html

lijm en krijt, werk op zwart papier
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BALLERINA – OOK ALS GROEPSWERK                                                 Groep 6 t/m 8 
Het gaat bij deze opdracht om het toepassen van verschillende gekleurde spotlights en de effecten daarvan. 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (zwart A4) –Pastelkrijt of bordkrijt (inclusief zwart)  - Kranten 
Hoe? 
Ik vond op internet een manier om ballerina’s te tekenen en bedacht me dat dit 
uitstekend toegepast kon worden bij deze opdracht uit Tekenvaardig. Start in het 
midden van een zwart blad met een driehoek (punt naar beneden),  teken links en 
rechts een cirkel, teken bij de punt naar beneden aan beide zijden een booglijn als 
wijde rok en maak de onderrand van de rok. Onder de rok twee (niet te korte 
benen, uit de mouwen twee armen en boven de driehoek schouders een nek en een 
hoofd. Als leerkracht zul je dit even moeten voordoen om duidelijk te maken. 
Zie voorbeeld 1. Voorbeeld 2: Je kunt in stand en houding variëren en je hebt een hele groep danseressen. 

Voor de lagere groepen is de ballerina op zich al een geschikte opdracht, zeker als 
wordt voorgedaan hoe die opdracht kan worden uitgevoerd. Voor de hogere groe-
pen worden er meer eisen aan de tekening gesteld. Bij de voorstelling zijn de 
toneellichten voorzien van gekleurde lampen. Werk ook met zwart. De twee kleuren 
schijnen subtiel op de kleding van de danseres/toneelspeler.  De lichtkegels zijn ook 
op het podium terug te vinden. Bij een groepsopdracht zullen er afspraken gemaakt 
moeten worden: Wat teken jij? In welke lampkleur? De figuren worden uitgeknipt. 
De ondergrond afmaken met podium, decor, gordijnen en lampen in de goede kleur.
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BALLERINA 

Uitvoering:        

                              
     JdB

http://deepspacesparkle.blogspot.com/2009/02/glue-and-chalk-tropical-bird-lesson.html
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KIMONO VOUWEN - (KAN BIJ PROJECT JAPAN)  *Vouwinstructie voor  : Bekijk 1:20 minuten van 
http://hoemoetdatdan.nl/node/432

            

                                                     

      

                                                                                                                                           JdB
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KIMONO VOUWEN – (KAN BIJ PROJECT JAPAN)     Groep 1 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (A4) 2 per leerling   - Oliepastelkrijt (heldere kleuren)   – Kranten  - Waterverf 
- Water - Penselen  - Grote ondergrond  (of ongeveer 1 ½ blad knutselpapier (is groter dan A4) 

Inleiding: 
Een Japanse ‘schone’ komt uit haar bed, doet haar kimono aan en loopt naar het raam, spreidt haar armen van 
verrukking: Wat een mooie dag! *Vouwinstructie : Bekijk 1:20 minuten van http://hoemoetdatdan.nl/node/432 

Hoe? 
De kimono wordt gevouwen van 2 halve A4-tjes: Neem de ene helft en vouw deze 
verticaal doormidden. De bovenhoeken vouw je tot de middenvouw. Dit doe je nog 
eens. (Zie *) De 2e helft vouw je ook in de lengte dubbel, dit zijn de mouwen. De 
kimono kan het best ná het kleuren in elkaar geplakt worden. De gladde kant wordt 
met oliepastelkrijt gekleurd. Ze versieren hem met de mooie figuren en de heldere 
kleuren van de Japanse ‘handbeschilderde’ zijde. Op een nieuw wit vel (A4) probe-
ren ze een stralende lucht met waterverf te maken. (Dit kan ook met pastelkrijt). 
Als hij droog is, wordt hij op een ondergrond geplakt als raam. 
De lucht kan uitgebreid worden met een of meerdere takken (kersen)bloesem van oliepastel vanuit de zijkant(en). 
De gevouwen kimono zo laten opplakken dat een deel van de kimono onder het 
‘raam’, maar wel óp de ondergrond  valt. Nu de kimono laten afmaken: kraag, nek, 
hoofd zonder gezicht (met alleen zwart haar) en met knot, in de knot linten, veren, 
een sjaaltje of iets dergelijks en natuurlijk de handen die nét uit de mouwen steken. 

http://hoemoetdatdan.nl/node/432
http://hoemoetdatdan.nl/node/432
http://www.artsonia.com/museum
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BOOMBLADCOMPOSITIE – KAN ALS KUNSTPROJECT            Groep 3 t/m 5 
(Gustav Klimt en Natasha Wescoat) 
Benodigdheden 
- Zwart tekenpapier (A5) – Oliepastel – Lijm – Potlood– (Pak)papier als ondergrond 
- Schaar     Optioneel: – Heldere lijm (spuitflesje)  –(Echte) bladeren als voorbeeld 

Hoe?  
De leerlingen tekenen een grote bladvorm (na) op zwart papier. De nerven worden 
eenvoudig aangegeven. Hierna worden de lijnen met lijm nagetrokken. De lijm moet 
wel droog zijn voor de tekening kan worden afgemaakt. Deze keer staat niet de 
natuur centraal maar het ‘kunst’werk. De kleur hoeft dus niet natuurlijk te zijn. Een 
felle en/of aparte kleur doet het hier heel goed. Als er geen lijm wordt gebruikt, 
worden de lijnen na het kleuren met zwart krijt overgetrokken. Hierna wordt het 
boomblad uitgeknipt en op neutraal (pak)papier geplakt. 

De beroemde schilder Gustav Klimt en tegenwoordig ook Natasha Wescoat, voegden 
als versiering allerlei ‘krullen’ toe in hun schilderijen. Dit soort krullen 
wordt nu ook als versiering rond het blad gebruikt. Er worden slechts 2 
kleuren gebruikt: de kleur van het blad en zwart. Een hele eenvoudige 
tekening, die heel mooi kan worden door zijn eenvoud.  
---                                                                                  Natasha Westcoat 
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BOOMBLADCOMPOSITIE                                                        Groep 3 t/m 6  

              JdB    

http://www.artsonia.com/
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PICASSOHOOFD INDIVIDUEEL OF GROEPSWERK – KAN ALS KUNSTPROJECT 
Groep 6 t/m 8                                                                                                                   

Benodigdheden 
–Wit papier – Oliepastel of Wasco– Kranten - Schaar - Lijm -Zwart tekenpapier (A4)

Hoe? 
Geef alle leerlingen eerst een wit papier waarop zij individueel of in groepsverband 
de volgende onderdelen tekenen: 2 ogen en 2 monden, een van voren getekend en 
een van opzij, 2 oren en een neus. Bij groepswerk (dan wit A5 gebruiken) worden 
die onderdelen onder de leerlingen ‘verdeeld’. Het werkt heel goed als je eromheen 
met zwart laat tekenen en vlakken opvult met goed bij elkaar passende kleuren. De 
onderdelen van het gezicht worden in geometrische figuren uitgeknipt (drie -, vier- 
of meerhoeken) in vreemde vormen. Laat die onderdelen tot één (hoekig) gezicht 
vormen en vul lege vlakken in het gezicht op met gekleurde of zwarte stukken. Nu 
wordt er één hoofd van gemaakt: Haren en hals worden getekend en gekleurd in 
bijpassende kleuren. 

Door met zwart krijt op het witte papier te werken lijkt het gezicht al gauw één geheel met de zwarte ondergrond te 
worden. Maar deze opdracht zou ook met een witte ondergrond uitgevoerd  kunnen worden, zeker als je met wasco 
werkt. Wasco dekt minder goed, waardoor er vaak al wit doorheen ‘schemert’
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PICASSOHOOFD INDIVIDUEEL OF GROEPSWERK - VOORBEELD 
Er worden 7 delen getekend: 2 ogen, een neus, 2 monden, 2 oren en ev. reststukjes om op te vullen. Deze 
onderdelen worden getekend op wit papier, in geometrische figuren geknipt  en op een zwarte ondergrond geplakt. 
Daarna wordt het als een gezicht afgemaakt door er haren en hals e.d. bij te tekenen. 

   JdB 
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ACHTERVOLGING IN EEN VREEMD BOS                                Groep 6 t/m 8 
(Overlapping en afsnijding) 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (zwart, >A4) – Pastelkrijt – Kranten – Papier om te scheuren 
Hoe? 
Bij deze opdracht gaat het om overlapping en afsnijding. De leerlingen krijgen 
allemaal een zwart vel papier, dat het best horizontaal kan worden gebruikt. Op dit 
papier tekenen ze eerst een ‘bos’. De voorste bomen overlappen gedeeltelijk de 
achterste bomen. Aan de randen worden bomen afgesneden. Door de vreemde 
vormen heeft het maar weinig weg van een bos zoals wij het kennen. In het 
voorbeeld is een handvorm met ‘uitgegroeide’ vingers gebruikt, omdat dit voor elke 
leerling te tekenen is. Als ze zelf een ander idee hebben mag dit ook natuurlijk. Het 
‘bos’ wordt in vreemde kleuren en patronen ingekleurd. We zijn duidelijk op een 
andere planeet. Dit wordt duidelijk gemaakt door vreemde manen en/of zonnen e.d. 
die zichtbaar aan de hemel zijn. Nu even het papier afschudden boven de 
prullenbak, want dit krijt geeft erg veel rommel. Ook de handen mogen eventueel 
even gewassen worden. Van een stuk papier wordt een golvende lijn gescheurd. 
Tussen de bomen door is begroeiing. Dit laten ze zien door de strook op de tekening 
te leggen en overal waar geen boom staat met het krijtje van de golfrand op de 
tekening te kleuren. Laat nu minstens twee vreemde voertuigen tekenen die achter 
elkaar tussen de bomen door vliegen. Het mag meteen mal, maar dat hoeft niet.
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ACHTERVOLGING IN EEN VREEMD BOS - VOORBEELD         

(Soms is er een deel van een voertuig achter de bomen, dus onzichtbaar, maar in het voorbeeld niet.)

  

                    

       

           JdB



Kaartenbak Tekenen                                                     Idee van Tekenvaardig Compositie                                                           Idee Ideeën verzameld door Joke de Bruijn 

VETKRIJT ALS CARBONPAPIER                                             Groep 1 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (wit, A4) – Vetkrijt (oliepastel of wasco)– Kranten  - Schaar - Potlood 
Hoe? 
Geef alle leerlingen een wit blad (A4). Laat dit in de lengte doormidden vouwen. Ze 
doen het gevouwen blad weer open en kleuren de LINKER helft helemaal vol met 
krijt. Steeds andere kleurvlakken, grote of kleine, het maakt niet uit. Wel dik 
kleuren en er mag zo goed als geen wit papier zichtbaar zijn (zeker met wasco 
niet.) Als de linkerhelft helemaal gekleurd is, vouwen ze het papier weer dubbel. Er 
wordt nu een tekening gemaakt op het witte papier waarvan de onderkant gekleurd 
is. Het blad mag horizontaal of verticaal, dat maakt niet uit. Eronder zit een papier 
dat helemaal wit is aan beide zijden. Er wordt nu met potlood een tekening 
gemaakt. Het papier mag  niet meer worden opgetild vóór de tekening klaar is. Het 
vetkrijt zorgt ervoor dat de strook op zijn plaats blijft zitten als je eenmaal met 
tekenen bent begonnen. Je kunt ook vlakken kleuren. Als de hele tekening klaar is, 
wordt het ‘boekje’ pas open gedaan. De meeste leerlingen, zelfs in de BB, zijn 
verrast als ze het papier lostrekken en hun tekening zien verschijnen.    
Als iemand de verkeerde kant heeft betekend kan het blad gewoon gebruikt worden 
maar dan geen letters of cijfers in de tekening laten verwerken. (Spiegelbeeld!) 
Goede onderwerpen: Feest, winkelstraat (allemaal laten aansluiten tot één straat), een kerst- of nieuwjaarswens, 
vuurwerk (winter), bollenveld (voorjaar), bloementuin (zomer) of laat de leerlingen gewoon hun gang gaan. 
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VETKRIJT ALS CARBONPAPIER 
Een leuk ‘tussendoorwerkje’, omdat het niet zo veel tijd kost. Je kunt het ‘carbon’ hergebruiken, even bijkleuren. 

  

                    

       

‘Boekje’ open, linkerhelft kleuren. ‘Boekje’ dicht, voorkant betekenen. ‘Boekje’ open en op de vouw doorknippen.  
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PAUW, PAUW, IK HOU VAN JOU                      Groep 4 t/m 8 
Benodigdheden 
- Tekenpapier (A5 of A4) - Oliepastelkrijt (koele kleuren) 

Inleiding:     
Een pauw is prachtig als hij al zijn veren opzet. Bekijk met lln. foto’s van de blauwe pauw op het digibord: 
http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=pauw&um=1&ie=UTF-
8&sa=N&tab=wi                                          

Hoe? 
Het blad kan het zowel horizontaal als verticaal genomen worden. Eerst wordt een 
deel van het lijf getekend. (Ev. voordoen op het bord.) Laat de kleur van het lijf van licht 
blauw naar steeds donkerder blauw overlopen. Vanuit het lijf worden helemaal 
rondom de pauw de veren met de ‘ogen’ getekend. De veerpennen mogen eerst 
met wit getekend worden als houvast voor de plaats van de ogen.  Laat de kinderen 
eerst bepalen waar de ‘ogen’ komen. Ze kunnen het beste verspringen in de veren 
die ernaast liggen. De hele vel wordt nu met veren en ‘ogen’ gevuld. De ‘ogen’ in de 
veren zijn niet rond! Ze worden in de kleuren groen, blauw, paars 
(of roze) gekleurd en kunnen geaccentueerd worden door erboven 
steeds een extra pluimpje te tekenen. Bij een A5 tekening is het 
moeilijker om de ‘ogen’ te tekenen door het dikke krijt en het klei- 
ne formaat. A4 is groter werken, maar meer werk voor de leerling. 
-                                                                      Een ‘oog’ op een veer  
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PAUW, PAUW, IK HOU VAN JOU - VOORBEELD  

   

     JdB                    

  

Op A5-formaat getekend, waardoor de ‘ogen’ op de veren minder precies kunnen worden uitgewerkt. 

http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=pauw&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
http://images.google.nl/images?sourceid=navclient&hl=nl&rlz=1T4ADBS_nlNL304NL305&q=pauw&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
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PAUW, PAUW, IK HOU VAN JOU - KIJKKAART  

   

Deze drie onderdelen zijn belangrijk voor de tekening: De kop met pluim, de veren in volle pracht en een oog van een veer.


	Wednesday, December 19, 2007

