Kaartenbak Tekenen: Houtskool (zwart kader)
Meestal is de vermelde leeftijd een door mij (bij benadering) ingeschatte leeftijd. Gebruik
je eigen inzicht dus of pas het idee aan je klas aan.
Houtskool voor de kleuters?, ik heb er mijn twijfels bij. Probeer het anders eerst eens
met de houtskool voor de barbecue, vast ook voor de kinderen een verrassing, maar
wees voorbereid op ‘zwarte kindertjes’. Ik hoop dat jullie er veel plezier aan beleven en
er veel gebruik van maken. Ik vond het zelf in ieder geval erg leuk om te doen.
Joke de Bruijn
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ALGEMENE INFORMATIE OVER HOUTSKOOL
Houtskool heeft veel verwerkingsmogelijkheden:
-Houtskool is zeer geschikt om te schetsen, omdat houtskoollijnen makkelijk uitgewist
kunnen worden, o.a. met (kneed)gum of hardplastic gum.
–Er kunnen vlakken en lijnen mee worden opgezet in allerlei tinten van zwart tot grijs.
-Met houtskool kun je goed lichteffecten aanbrengen met (kneed)gum en
schaduw effecten aanbrengen door te poetsen of te arceren:
Poetsen doe je met een veer, lapje, propje papier, doezelaar (stift van vilt), tortillion
(stift van papier) of met een wattenstaafje. Liever niet met je vinger (vettig).
Arceren doe je door met de houtskool kleine streepjes heel dicht naast elkaar te
zetten. Hierbij moet je deppen als je het iets lichter wil maken,anders is de lijn weg.
-Een houtskooltekening kan met water worden bewerkt, waardoor weer hele andere
effecten ontstaan. Deze techniek heet verwassen.
-Combineren van houtskool met krijtsoorten als bordkrijt en softpastel en ook met
kleurtjes, aquarelverf, acrylverf en plakkaatverf is mogelijk.
Houtskooldeeltjes blijft moeilijk aan het papier vastzitten, daarom is het van belang
de tekening te fixeren met fixatie die er voor houtskool is (of anders met haarlak).
Dit om beschadiging en ook vervaging van de tekening te voorkomen.
Op scholen wordt ook wel eens plakplastic gebruikt om de tekening te behouden.
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Kaart 1: WAT DE LEERKRACHT OVER HOUTSKOOL MOET WETEN
1. Werk liever niet op vloerbedekking. De vloer kan erg vies worden.
2. Gebruik zelf ook een wit blad en houtskool om iets voor te doen (dus …niet met
wit krijt op een zwart bord!). Het tekenpapier mag niet te glad zijn.
3. Mouwen laten opstropen of de mouwen beschermen.
4. Dek de tafel af met kranten en zorg voor voldoende (papieren) handdoeken.
5. Geef een niet te groot stuk houtskool, een groot stuk breekt toch tijdens het uitproberen. Controleer wel of je met de houtskool een goed zwarte lijn kunt maken.
6. De leerlingen moeten echt goed naar de leerkracht (kunnen) luisteren:
- Raak je gezicht niet aan
- Raap gebroken houtskool op, anders wordt het echt vieze boel!
- Was je handen op tijd (Geef de gelegenheid om tussendoor de handen te wassen!)
- De leerkracht moet aan de lln. vertellen wat kan en niet kan  Zie kaart 2
7. Je kunt een blaadje onder de hand laten leggen om de tekening te beschermen.
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Kaart 2: WAT DE LEERLING OVER HOUTSKOOL MOET WETEN
1. Je houdt de houtskool tussen je duim en je wijsvinger. Werk met blote armen of
bescherm je kleding, houtskool geeft erg af. Stukjes houtskool meteen opruimen,
anders wordt de tafel, vloer etc. vies.
2. Steun niet op het papier,anders veeg je jouw werk weer uit en je wordt heel vies.
Leg een papiertje onder je tekenhand om je werk te beschermen.
3. Met gum kun je houtskool verwijderen, maar je gum wordt heel erg vies!
Eigenlijk moet dit met kneedgum gedaan worden, dat is er voor gemaakt.
4. Werk niet te lang op één plaats met gum of houtskool, dan lukt het niet meer.
Probeer niet uit te wrijven met je vingers (vet!) maar werk met een tortillion, een
veer, een lapje (bv. vilt), een prop en/of wattenstaafjes.
5. Gum weinig, anders beschadigt het papier. Té zwart wordt nooit meer wit.
6. Zeur niet om een groter stuk houtskool. Je krijgt expres een klein stuk omdat het
snel breekt. Er breken ook vaak kleine stukjes (schilfers) af. Ruim deze meteen op.
7. Was je handen als ze te vies zijn geworden. Vraag toestemming (of juist niet).
8. Blijf van je kleding, je klasgenoten en van je eigen gezicht af. (Vies,vies,vies )
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Kaart 3: TIPS OM RONDE OPPERVLAKTES EN SCHADUW TE MAKEN:
1. ‘Bolling’ krijg je door niet de buitenlijn(!) maar de randen van ‘n
voorwerp iets donkerder te kleuren en uit te vegen. Of andersom,
het oppervlak helemaal te kleuren en met kneedgum het midden
op te laten lichten. Neem eens een kijkje op de site van
Yolanda de Jong http://www.dutchpainter.nl/portfolio/category/15-fbv1

2. Open voorwerpen zijn van binnen donkerder dan van buiten.
3. Probeer te bedenken (of kijk goed) waar het licht vandaan komt
en welke schaduwen een voorwerp hierdoor geeft . --------------(Arceren van schaduw en bollingseffect in een tekening van Yolanda de Jong)
4. Hoe dichterbij of hoe feller het licht, hoe lichter de plek. Laat zien met een lamp!
5. Schaduw kun je tekenen door te ‘arceren’. Je maakt dan allemaal dunne
lijntjes, vlak naast elkaar. Zie voorbeeld. Toon de schaduw met een lamp. Door
met kneedgum, veer, papiertje of een lapje (vilt) op een te scherpe lijn te tikken,
dat noem je deppen, vervaagt de lijn. Ook een doezelaar (stift van vilt) en tortillion

(stift van papier) zijn voor dit doel te koop. Uitvegen met een vinger kan het papier
vet maken, waardoor de houtskool niet meer houdt.
6. Kijk ook eens vooraf naar: www.hobbytekenen.nl/videolessen/html/algemeen/shadingcirkle.html en

www.hobbytekenen.nl/videolessen/html/algemeen/shadingcirkle2.html om te zien hoe je schaduw aanbrengt.
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OEFENEN MET HOUTSKOOL

Groep 6 t/m 8

Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2

Benodigdheden
- Tekenpapier 1x wit ( A4) per ll.
- Houtskool (liefst kleine stukjes)
- Schaar en lijm

- Kranten
- Handig: pincetten
- (Kneed)gum
- (ev. ) Fixeer of haarlak
- Ondergrond: zwart papier (A4 of A5)

Hoe?
-Laat de lln. zien wat er allemaal met houtskool gedaan kan worden: dikke en dunne lijnen (scherpere kant, brede kant, plat), donker en licht kleuren, weghalen met
kneedgum (gum wordt erg vies), uitwrijven met propje papier enz.
-Vertel waar de lln. op moeten letten: houtskool breekt makkelijk, steun niet op het
papier, te lang op één plaats dan lukt het niet meer, te vaak weggummen kan niet.
-Geef alle lln. een wit tekenblaadje en een ‘ goed werkend’ stukje houtskool
- Laat de lln. alles uitproberen: strepen, stippen, dik, dun, vegen, gummen, allerlei
vormen, donker, licht
–Als het hele blad vol is nieuw papier, schaar en lijm gepakt. Houtskool bewaren.
-Uit de mooiste stukken worden allerlei verschillend gevormde driehoeken geknipt.
–Maak met deze stukken een mooie ´compositie´, de stukken mogen gedeeltelijk
over elkaar heen vallen. Plak alles vast op een zwarte ondergrond. Herstel en fixeer.
Of fixeer vóór het knippen.
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OEFENEN MET HOUTSKOOL - VOORBEELD

Groep 6 t/m 8

Fixeer vóór het knippen of herstel de delen met houtskool ná het plakken en fixeer dan pas.
Een grijze rand rondom doet het ‘kunstwerk’ nóg beter uitkomen.
(Tip: Fixeer buiten in een grote doos.)

JdB
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OEFENEN MET HOUTSKOOL

Groep 3 t/m 5

Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2

Benodigdheden
- Tekenpapier 2x A4 per ll.
- Kranten
-Handig: pincetten
- Houtskool (liefst kleine stukjes)
- (Kneed)gum
- Schaar en lijm
- (ev. ) Fixeer of haarlak
- (Zwart) papier iets groter dan A4
Hoe?
Laat de lln. zien wat er allemaal met houtskool gedaan kan worden (voordoen):
dikke en dun-ne lijnen (scherpere kant, brede kant, plat), donker en licht kleuren,
weghalen met kneedgum (gum wordt erg vies), uitwrijven met propje enz.
Vertel waar de lln. op moeten letten (kaart 2)
-Laat de lln. het blad kleuren in allerlei tinten grijs tot diep zwart en een lijnenspel.
–Als het hele blad vol is, ruimt de ll. eerst de tafel op. Dan wordt een nieuw stuk wit
papier, een schaar en lijm gepakt. Uit de mooiste stukken worden vormen geknipt.
–Laat een mooie ´compositie´ maken en alles vastplakken, groep 3 mag losse
onderdelen opplakken verspreid over het blad.
–Wrijf nu de buitenranden van de compositie uit op het witte papier.
– Fixeer de tekening
- Laat dan eventueel de afbeelding op een (zwarte) ondergrond plakken.
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OEFENEN MET HOUTSKOOL - VOORBEELD

Groep 3 t/m 5

Laat groep 3 gewoon losse knipsels opplakken en steeds rondom opzij uitwrijven.
Het wordt anders gauw een rommeltje.

JdB

Figuur 1 Oefenblad wordt verknipt.

Figuur 2

De uitgeknipte vormen worden op een witte ondergrond geplakt en

de houtskool wordt op de witte ondergrond uitgewreven met een propje papier.
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EEN OPGEVOUWEN BLAD OF EEN PROP PAPIER TEKENEN
Groep 6 t/m 8
Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1, 2 en 3

Benod igdheden
- Tekenpapier 2x wit (A4) per ll.
- Houtskool

- Kranten
- (Kneed)gum

- (ev. ) Fixeer of haarlak
- zwart papier

Dit lijkt een simpele opdracht, maar deze opdracht valt echt niet mee.
De opdracht wordt moeilijker naar mate er meer kreukels in de prop voorkomen.
Je kunt als beginner beter een blad één of twee keer vouwen.

Hoe?
-Laat een stuk wit papier 1x of 2x dubbel vouwen of er een (losse) prop van maken.
-Laat de lijnen met houtskool naschetsen op een wit tekenpapier. Teken wat je ziet.
-Zien ze waar het papier donkerder en waar het lichter is? Probeer dit vast te laten
leggen in hun tekening.
!Besteed nog geen aandacht aan de schaduw die de prop zelf op de tafel maakt.
!Leg bij ronde vormen met behulp van kaart 3 uit hoe je een plat oppervlak bol kunt
laten lijken. Doe dit voor met houtskool op een wit vel.
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EEN PROP PAPIER TEKENEN - VOORBEELD
blad 1 keer gevouwen
B. blad 2x gevouwen
C. blad licht verfrommeld (Zie voorbeeld)

Groep 6 t/m 8
Moeilijkheidsgraad: A.

D. blad verfrommeld tot een dichte prop.

Er is goed te zien waar de lichte en donkere vlakken (de schaduwzijde) zich bevinden.

-schets een halve eierdop. De binnenkant wordt zwart gekleurd
Kaartenbak Tekenen
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BOLLINGSEFFECT OEFENEN - VOORBEELD

Groep 6 t/m 8

Gearceerd (zie kaart 3 schaduw en bollingseffecten)
-Probeer met een lamp uit waar het licht vandaan komt om zo’n schaduw te kunnen maken.

Het ei van Columbus – Yolanda de Jong
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BOLLINGSEFFECT OEFENEN

Groep 6 t/m 8

Belangrijk: Lees op kaart 3 hoe je dit effect krijgt. Lees kaart 1 en2 (organisatie)
Met deze opdrachten zou het bollingseffect (en schaduw) geoefend kunnen worden

- dinosaurus ei (en andere eieren)

- ronde kasteeltoren

- voetbal, biljartbal (en allerlei andere ballen)

- robot

- één deel van een wit servies (geen bord)

- (stripfiguur)gezicht

- stilleven van meerdere, witte serviesonderdelen - (schemer)lamp
- cilinder

- cirkel

- vaas

-vuurtoren

-trechter

- rond (reuzen)snoepje
- ronde (ijs)lolly met rond stokje

- ouderwetse vuilnisbak

- slagboom - boomstam

- stilleven met flessen

- ronde groente of rond fruit
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Groep 5 t/m 8

Belangrijk: Lees kaart 1 en 2 (voor organisatie)

Benodigdheden
- Tekenpapier (A4) (Papier horizontaal houden)
- Kranten
- Houtskool
- (Kneed)gum
- Fixeer
Hoe? Hieronder de instructie zoals deze aan de leerlingen gegeven kan worden:
Er was eens een dorpje met een dorpsstraat waar mooie, oude huizen stonden.
In de loop der jaren werd het dorp een stad. Langzaam werd alles volgebouwd.

1. Teken net boven de onderkant een lijn, dit is de dorpsstraat.
2. Teken aan de dorpsstraat allerlei oude huizen, misschien een modern huis erbij?
Snijd de huizen af links en rechts van het papier. Nog geen details tekenen.
3. Misschien kan er achter de eerste rij huizen nog wat huizen. Ook geen details.
4. Nu de flats in allerlei vormen en maten erachter.Ze mogen voor en achter elkaar.
Begin nu de flats in lichte en donkere vlakken uit te werken. Ze staan ver weg, ook
al zijn ze groot (kleine ramen e.d.). Je kunt gum gebruiken om de vlakken op te
laten lichten en grijsvlakken maken door met een papiertje uit te vegen.
Werk van boven naar beneden, anders wis je met je hand en/of arm alles weer.
5. Hoe dichterbij je komt, onderaan je blad dus, hoe meer je kunt zien. Teken in de
huizen dus veel details. Werk weer goed met donker en licht.
6.In de dorpsstraat rijdt verkeer. Werk de auto’s ook goed uit. Let op verhoudingen!
Wat er verder op straat is bepaal je zelf. Maak de tekening niet te grijs.
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HOLLE BOLLE GIJS
Opdracht voor groep 5 t/m 8

Lees kaart 1,2 (http://www.pietpaaltjens.nl/gedichten/hollebollegijs.htm)

Benodigdheden
- Wit papier op A4 formaat
- Gekleurd of zwart papier voor de achtergrond
- Houtskool
-BB: groen kleurpotlood of pastelkrijt
- Lijm en ev. schaar
Hoe? Laat eventueel het gedichtje van Holle Bolle Gijs lezen of lees het voor: Hoe
stel je je Holle Bolle Gijs voor? Holle Bolle Gijs wordt door de kinderen getekend
zoals zij hem voor zich zien.
Maak hem goed bol door te strakke kleren en een dik gezicht met onderkinnen enz.
In de BB: We geven er een grappige wending aan. Holle Bolle Gijs kan getekend
worden zoals hij bv. in de Efteling te zien is. Als matroos of wat dan ook.
Ze schetsen eerst alleen de contouren. Holle Bolle Gijs is misselijk van alles wat hij
gegeten heeft. Zijn gezicht wordt groen gekleurd met een groen kleurtje of pastelkrijtje. Daarna wordt heel de tekening verder uitgewerkt. Laat bovenaan beginnen
en een beschermend papier onder de tekenhand leggen.
Plak de (uitgeknipte) tekening op een groter vel.
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-----HOLLE BOLLE GIJS
Door leerlingen in de BB wordt het gezicht eerst groen gekleurd voor de tekening verder uitgewerkt wordt.
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KOM VAN DAT DAK AF
Opdracht voor groep 5 t/m 8
Benodigdheden
- Wit papier op A4 formaat
- Houtskool

Lees kaart 1,2 en de kaart ‘Werken vanuit een Middentoon’

- (Gekleurd) papier als achtergrond
- (Kneed)gum e.d.
- Lijm

Omdat Zwarte Piet in de nacht aan het werk is, zou deze tekening in een Middentoon uitgewerkt kunnen worden.
Zeker voor de BB, als zij dit al eens geoefend hebben.

Hoe?
Het stormt, het is diep in de nacht en Zwarte Piet staat op het dak.
-Laat eerst de lijn van het dak en de schoorsteen tekenen. Het deel erboven wordt
stevig met een stuk houtskool ingekleurd en uitgewreven met een prop papier.
-Laat dan de schoorsteen en zwarte Piet uitwerken. Niet te klein laten tekenen. Met
kneedgum worden delen lichter gemaakt, met houtskool andere delen donkerder,
waardoor zwarte Piet toch zichtbaar wordt tegen de donkere lucht. Dan wordt het
dak afgemaakt. De rook en de indruk dat het keihard waait kan met het kneedgum
gedaan worden. Als er af en toe iets niet gelukt is, kan de plek weer met houtskool
ingekleurd worden, uitwrijven en opnieuw beginnen.
Snijd met de snijmachine eventueel het mooiste deel uit, fixeer het en laat dit deel
op (gekleurd) papier als ondergrond plakken, voor iedereen in dezelfde maat.
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KOM VAN DAT DAK AF
Opdracht voor groep 5 t/m 8

JdB

Onderwerpen om met houtskool te tekenen:
Hans en Grietje, de dikke en de dunne of een ander duo
Kaartenbak Tekenen

Kijk ook eens op http://tekenenenzo.blogspot.com/search/label/houtskool
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EEN ENG FIGUUR
Opdracht voor groep 1 t/m 8

Benodigdheden: - Wit papier (A4 of groter) - Houtskool
- (Kneed)gum
- Plakkaatverf - Fixeer - Vernis
Dracula van www.schoolplaten.com

Hoe?
In alle leeftijdsgroepen zijn er figuren die door kinderen eng gevonden worden.
Figuren uit verhalen, zoals een piraat, een gemene tovenaar of heks, Dracula enz.
Soms ook verzonnen figuren, zoals een boef of Griezelmannetje. Praat er met de
kinderen over en er zullen nog veel meer ‘engerds’ naar boven komen. Bespreek
waarom ze eng zijn voor het kind. Wat voor kenmerken hebben ze, waar gaan ze op
letten als ze straks zelf een engerd moeten tekenen?
De kinderen mogen hun eigen ‘engerd’ tekenen met houtskool en als ze dit willen
met kleur verder uitwerken (bv. aquarelverf, waterverf of plakkaatverf). Leg een
blaadje onder de tekenhand om de houtskool te beschermen of plak de tekening
verticaal als de leerling gaat verven.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

EEN ENG FIGUUR - VOORBEELD

JdB

Een piraat
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HOUTSKOOLFANTASIE
Opdracht voor groep 3 t/m 8

Lees kaart 1en 2 voor de organisatie

Benodigdheden
- Wit papier (A4 of groter) - Houtskool
- (Kneed)gum e.d. - Lijm
- Pastelkrijt e.a.
Hoe?
Tekeningen hoeven niet altijd wat voor te stellen om mooi te
zijn, dat is bekend. Met houtskool is dat net zo goed het geval.
Een mooi lijnenspel en toevoeging van kleur kan van een eenvoudig lijnenspel iets heel moois maken. Veel lln. hebben daar een beter gevoel bij
dan iets concreets te moeten tekenen. In de tekenlessen moet er dus ook aandacht
besteed worden aan het tekenen van iets abstracts. Een concreet voorwerp kan en
mag wel worden toegevoegd, zoals het oog en de mond in mijn voorbeeld. Het lijkt
een gezicht te zijn, maar de rest is een toevallig lijnenspel met houtskool. Er kan
met andere materialen geëxperimenteerd worden, zoals: -bordkrijt -ecoline –
waterverf (niet dekkend, zoals de ‘blokjes’ uit kinderverf-dozen) –plakkaatverf
(dekkend) – pastelkrijt -oliepastel –kleurpotloden -echte aquarelverf –wasco. Het
zou een goed idee zijn om meerdere materialen klaar te zetten zodat ook hiermee
geëxperimenteerd kan worden.
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HOUTSKOOLFANTASIE - VOORBEELD
De houtskooltekening is verwassen (nat gemaakt), geeft daardoor niet meer af.
Is daarna met 3 kleuren aquarelverf opgevuld.

JdB

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

BOOM IN DE SNEEUW
Opdracht voor groep 3 t/m 8

Lees eerst kaart 1 en 2 voor de organisatie

Benodigdheden: - Grijs papier (A4)
- Houtskool
- (Kneed)gum e.d.

– Witte plakkaatverf
– Schoteltjes
-Penseeltjes

Hoe?
Meestal kun je vanuit je klas naar buiten kijken en er staat bijna altijd een boom.
Neem anders eens de tijd en moeite om naar een echte boom te gaan kijken.
De beste tip: een boom eindigt niet plat, iets wat heel veel kinderen denken. 
Bespreek ook waar de sneeuw op de boom ligt (niet aan de onderkant van de
takken).
De opdracht met houtskool is ‘Teken een boom zo echt mogelijk’. Er mogen andere
dingen bij: een kat of hond, vogels, hek, fiets, huis, brievenbus enz., maar éérst de
boom. Als de boom klaar is, krijgt elk groepje een schoteltje met witte plakkaatverf.
Er is echt maar heel weinig nodig. Met een penseeltje wordt de ‘sneeuw’ op de
takken en op de grond geverfd. Elk kind is verrukt van zijn eigen ‘tekening’, want
het geeft altijd een verrassend effect.

Kaartenbak Tekenen

Idee van Gijs Sterks

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

GEREEDSCHAP NATEKENEN
Opdracht voor groep 1 t/m 8

Lees eerst de kaarten 1, 2 en 3 door.

Benodigdheden: - Wit papier (A4) - Houtskool – Allerlei gereedschap
- (Kneed)gum
- Fixeer - Vernis - Schetspotlood – (Zak)lamp
Hoe?
De leerlingen nemen zelf gereedschap mee (tangen en hamers zijn heel geschikt),
maar ook gereedschap dat op school aanwezig is kan dienst doen.
De opdracht is vrij makkelijk: Teken je gereedschap zo precies mogelijk na.
De kleuters zouden het gereedschap met een zacht potlood kunnen overtrekken.
Daarna gaan ze met houtskool proberen het ‘mooi’ te maken, bv. voor vaderdag.
Vanaf groep 3, als het niet lukt mogen zij het ook nog overtrekken en daarna gaan
ze echt hun best doen om het zo precies mogelijk na te tekenen. Letters,
schroeven, draaipunten, donkere en lichte delen, alles wordt exact nagetekend.
In de bovenbouw goed aandacht besteden aan de ronde delen, die ook echt rond
moeten lijken en aan de schaduw die door lampen of de lichtinval altijd aanwezig is.
Het mag ook een bedachte schaduw zijn, maar alles moet wel kloppen!
Met behulp van een (zak)lamp kan vooraf de schaduw even bestudeerd worden.
Als de tekening goed gelukt is kun je hem na fixatie ook nog vernissen.

Kaartenbak Tekenen
Joke de Bruijn

Idee en tekeningen van Gijs Sterks

GEREEDSCHAP NATEKENEN

Ideeën verzameld door

- VOORBEELD

Deze opdracht kan uitgevoerd worden met houtskool, potlood, kleurpotlood en pastelkrijt. En verder zijn onderling nog variaties mogelijk.

Variatie voor BB: Teken een stuk gereedschap op een manier zodat het er 'eng' uitziet.
(afb. 2) Dit hoeft niet met bloed zoals in het voorbeeld. De tang zelf kan ook een ‘enge’
uitstraling hebben.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

EEN DIER (NA)TEKENEN
Opdracht voor groep 6 t/m 8
Lees kaart 1en 2 voor de organisatie en zoek kleurplaten van dieren.

Benodigdheden: - Wit papier als ondergrond (A4 of groter)
- (Kneed)gum e.d. - Kleurpotloden
- Fixeer

- Houtskool
- ev. Vernis

Hoe?
O.a. op http://www.nationalgeographic.com/coloringbook/archive/index.html staan mooie, maar heel
moeilijke kleurplaten van dieren. Laat de beste tekenaars hier een kleurplaat kiezen
en print deze uit als voorbeeld. Het voordeel van een kleurplaat is dat de lijnen veel
eenvoudiger zijn na te tekenen dan van een foto. Voor minder vaardige, maar wel
erg enthousiaste tekenaars kun je op internet en in boeken veel dieren met een stap
voor stap uitleg vinden, zoals een koe, paard of geit.
Kijk ook eens op http://www.kleurplaten.nl/index2.asp?nt=j en http://www.schoolplaten.com/ . Hier kun
je eenvoudige dierenplaten vinden.
Laat het dier zo precies mogelijk schetsen en uitwerken. (Houtskool is niet geschikt
voor té kleine details, laat het dier dan wat groter natekenen.) Stap voor stap dieren
met hele dunne lijnen schetsen (dit mag ook met een zacht potlood) en daarna
uitwerken.
Als de tekening goed gelukt is kun je hem na fixatie ook nog vernissen.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de
Bruijn

Stap voor stap tekening:

EEN DIER (NA)TEKENEN – VOORBEELD

Slechts 3 basisonderdelen zijn nodig om een koe te kunnen tekenen. Met
houtskool en kleurpotloden wordt het al snel een ‘echte’ koe. Geen ‘kunst’
(aan),
maar wel een tekening waarop elk kind trots zal zijn.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

WERKEN MET HERFSTBLADEREN
Opdracht voor groep 3 t/m 8

Lees eerst de kaarten 1 en 2 door.

Benodigdheden: - Wit papier (A4 of groter) – Potlood - Houtskool - Schaar
– (Kneed)gum - Fixeer
Voorbereiding:
Werkblad op http://www.onderwijs.net/pabo/menu/weerennatuur/images/middenbouw-boomobservatie.pdf
Verzamel herfstproducten met elkaar en droog de bladeren voor de lagere groepen
tussen de bladzijden van een telefoonboek .
Hoe?
Elke leerling kiest een herfstblad en tekent het blad precies na.
Ze letten goed op nerven, donkere en lichte plekken en proberen dit met de
geleerde houtskooltechnieken ook op de tekening weer te geven. Als de eerste
tekening af is, wordt er een nieuw blad gepakt.
De tekeningen worden gefixeerd.
Deze les is geschikt voor potlood en/of kleurpotlood. En ook geschikt voor
Oost Indische inkt. Een lesidee hiervoor vind je op:
http://www.praxisbulletin.nl/demo/a_herfst.htm (Oktober 2003) Zie foto.

Kaartenbak Tekenen

Tekening van Gijs Sterks

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

HERFSTBLADEREN - VOORBEELD
Dit voorbeeld is met potlood getekend

Kaartenbak Tekenen

Idee uit Tekenvaardig – Ruimte 1

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

DE SCHUTTING IN DE STRAAT - VOORBEELD
JdB

De tekening is heel eenvoudig gebleven. Op de stoep kunnen
voetgangers, vuilnisbak, straatlantaarn, brievenbus, boom,
hond en nog veel meer. De bouw is hier nog niet gestart.
Stimuleer de kinderen wel om er allerlei voorwerpen bij te
tekenen. Verdeel het werk over twee lessen, zodat het werk
niet afgeraffeld wordt.

Kaartenbak Tekenen

Idee uit Tekenvaardig

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

DE SCHUTTING IN DE STRAAT
Lees eerst kaart 1, 2 (organisatie)

Opdracht voor groep 6 t/m 8
Benodigdheden: - Wit papier (A3) - Houtskool - (Kneed)gum - Fixeer
– Blaadje voor onder de tekenhand
Hoe?
Het wordt een opbouwtekening. De leerlingen nemen het blad verticaal.
Lijn 1 komt net even boven de onderrand, eronder teken je de stoep.
Lijn 2 komt op de hoogte van de bovenkant van een schutting.
De schutting is er omdat erachter gebouwd gaat worden of wordt. Dit wordt ‘boven’
de schutting geschetst. (Zijn ze al met bouwen begonnen?: Schets dan steigers,
bouwkranen, ladders, halve muur af etc.)
Het laatste deel is een klein stukje lucht boven het gebouw in wording of de
bouwval.
Met het uitwerken van de schets wordt er bovenaan begonnen. De leerlingen leggen
een blaadje onder hun hand, zodat ze hun schets niet uitvegen.

Kaartenbak Tekenen

Idee uit Tekenvaardig - Licht

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

ALS DE LAMP BRANDT
Lees eerst kaart 1, 2 (organisatie) , kaart werken vanuit middentoon

Opdracht voor groep 6 t/m 8

Benodigdheden: - Wit papier (A4) - Houtskool - (Kneed)gum - Fixeer
– Kleurpotloden – Blaadje voor onder de tekenhand – Prop papier
Hoe?
De lln. moeten een tekening maken van ‘iets of iemand in het donker, maar er is
licht in de buurt’. Een zaklamp, straatlantaarn, schemerlamp, bureaulamp enz.
De tekening kan op drie manieren gemaakt worden: 1. Je zet een middentoon op
het hele blad papier of 2. Je tekent alles en maakt het papier buiten de lichtkegel
donkerder of 3. Je tekent je lichtbron en je kleurt alles daarbuiten in een middentoon. Het voorbeeld is gemaakt vanuit de 3e mogelijkheid.
Dat gaat zo: De straatlantaarn is getekend en de lichtkegel hiervan is bepaald.
Verder schetst de ll. alles wat in het licht staat: in het voorbeeld is dat de dronken
man die zich aan de paal vastgrijpt, een deel van de taxi die voor zijn neus wegrijdt
en de stoep in grove lijnen. Daaromheen wordt de houtskool dik gekleurd en
uitgewreven met een prop papier. Tijd voor details. Wat buiten de lichtkegel valt
blijft een stuk donkerder, maar lichten (zoals het taxilicht, achterlichten en de
richtingwijzer) zijn wel te zien. (In mijn enthousiasme om te scannen ben ik de huizen vergeten. )
Tenslotte kleur aanbrengen, de tekening fixeren.
Er zijn nog veel meer leuke opdrachten met licht te bedenken. Gebruik je fantasie maar.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 6 t/m 8

OPDRACHT MET GEVOELENS
Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2 (organisatie)

Benodigdheden
- Tekenpapier (cirkel, wit) per ll.

- Kranten

- Aquarelverf en water - (Kneed)gum

- Houtskool (liefst kleine stukjes) - Penselen - Schaar - Lijm – Papier(A4 of vierkant)
Hoe?
Iedereen mag in de cirkel tekenen wat hij wil. De tekening hoeft helemaal niets voor
te stellen, maar de cirkel moet helemaal gevuld worden. (Je kunt wel bij deze
opdracht zeggen dat ze een gevoel mogen uitbeelden: vrolijk, verdrietig, bang, eng,
griezelig, slordig, grappig enz., want zo zullen de tekeningen later door de leerling
zelf en door anderen benoemd gaan worden.)
Als de houtskooltekening klaar is, mag deze met aquarel of waterverf gekleurd
worden. De hele cirkel moet gekleurd worden. Elke leerling beoordeelt nu zelf hoe
hij zijn cirkel zou beoordelen en verdeelt hem vervolgens in vier gelijke delen. De
leerling kiest voor zichzelf het deel wat hij het best bij dat oordeel vindt passen. De
andere drie delen legt hij voor zich op tafel. Alle delen van de cirkels worden in een
doos verzameld, goed geschud en iedereen haalt er drie andere delen uit. Samen
met hun eigen deel wordt er een nieuwe cirkel van gevormd en opgeplakt en langs
de rand buiten de cirkel wordt bij elk deel geschreven welk gevoel dit deel bij de
nieuwe eigenaar oproept. De uitwisseling van delen kan ook anders worden uitgevoerd.
Zoals: Verzamel delen die goed bij jouw deel passen qua gevoel of kleur of verzamel juist 4 verschillende.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

OPDRACHT MET GEVOELENS - VOORBEELD

Dit is mijn cirkel. Ik beoordeel hem zelf
als vrolijk. Het deel linksonder geeft dit
het beste weer. Dit deel houd ik zelf.
Met de cirkel mee, linksboven beginnend:
1. Rommelig
2. Eng
3. Gevaarlijk
4. Vrolijk
-

Kaartenbak Tekenen

Na de uitwisseling heb ik deze cirkel gevormd en in het
midden van een nieuw vel geplakt.
Langs de rand van de cirkel schrijf ik bij elk deel welk
gevoel dit deel bij mij oproept. Leg uit dat een tekening
bij andere lln. hele andere gevoelens kunnen oproepen.
Ook elk deel van de cirkel hoeft niet hetzelfde weer te
geven als het totaal. Een goed voorbeeld hiervan is mijn
eigen cirkel. Linksboven zou een ander best wel eens als
‘verdrietig’, ‘bedroefd’, trouw’ of ‘weemoedig’ kunnen
beschrijven door dat grote, ‘vochtige’ oog. 

Idee uit Tekenvaardig

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

AUTOKERKHOF

Groep 6 t/m 8 Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2 (organisatie)
Benodigdheden
- Tekenpapier 1x wit ( A4) per ll.
- Houtskool (liefst kleine stukjes)
- Materialen naar keuze: krijt, verf e.d.

- Kranten
- (ev. ) Fixeer of haarlak
- (Kneed)gum
- blad onder de hand
– Indien nodig: Penselen, water

Voorbereiding
Er wordt met de lln. besproken wat er allemaal op een autokerkhof te vinden zal zijn: oude
en kapotte auto’s, jeeps en bussen op elkaar gestapeld, onderdelen, machines zoals
hijskranen, oude banden en andere troep, afgesloten terrein met hek (veiligheid). Waar is
de sloperij (in de buurt van flats, bos, o.i.d.)? De tafels afdekken met kranten.

Hoe?
Er wordt met houtskool een tekening gemaakt van het autokerkhof. Dan mogen de
lln. kiezen waarmee ze hun tekening afmaken: houtskool, oliepastel, wasco, pastelof bordkrijt, plakkaatverf, waterverf, aquarelverf. Natuurlijk kan de leerkracht ook
zélf besluiten op welke manier de tekening afgemaakt wordt om de organisatie te
vereenvoudigen. Als het nodig is kan de tekening tenslotte gefixeerd worden.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

AUTOKERKHOF - VOORBEELD VAN DE BASISTEKENING

JdB
De auto´s e.d. kunnen hierna naar keuze met houtskool en Siberisch krijt, plakkaat- of waterverf, oliepastel,
wasco, pastel- of bordkrijt worden uitgewerkt.

Kaartenbak Tekenen

Tekening van Gijs Sterks

EEN STILLEVEN VOOR BEGINNERS

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 3 t/m 8

Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2 (organisatie) en ev. 3 (bolling en schaduw)

Benodigdheden
- Tekenpapier (wit A4 of groter) - (Kneed)gum - Penselen - Water
Houtskool (liefst kleine stukjes) -Waterverf/verdunde plakkaatverf/Aquarelverf
Hoe?

Zet 3 voorwerpen zichtbaar voor alle leerlingen op een tafel, bv. een beker, een glas en een schaaltje.

-Door de lln. in een u-vorm

(of ev. vierkant)

te zetten kan iedereen de voorwerpen zien.

-De voorwerpen worden getekend alsof ze plat en van glas zijn.
-De voorwerpen vallen met een deel van één ander voorwerp over elkaar heen.
-De opdracht kan van een pure 2Dtekening tot een schijnbare 3D getekend worden.
-De moeilijkheidsgraad kan per leeftijd oplopen

(OB (rood voorbeeld), later MB: wat staat voor,
wat staat achter? (Zw. voor geel, geel voor rood) In BB. houtskool kaart 3 erbij (bolling en
schaduw).

-Als er water gebruikt wordt, is fixeer niet nodig.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

EEN STILLEVEN VOOR BEGINNERS

Kaartenbak Tekenen

Dit idee komt uit Tekenvaardig - Licht (deel 2)

WAT KRUIPT ER UIT HET EI?

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 7/ 8

Belangrijk: Lees kaart 3 (voor bollingseffect) + kaart 1 en 2 (voor organisatie)

Benodigdheden
- Tekenpapier (A4)
- Houtskool

- Kranten
- (Kneed)gum

- Fixeer
-(Zak)lamp

Hoe?
-Schets een halve eierdop. In het ei is het donker, het ei zelf is licht.
-De buitenkant vanaf de rand vaag wat donkerder maken (uitwrijven met papier).
-Verwijder wat houtskool met kneedgum als het te donker wordt.
-Nu komt het monster. Het kan harig, insectachtig, slangachtig, grappig,
vertederend, komisch e.d. zijn. Bedenk zelf maar hoe het eruit ziet.
Teken de tweede helft van het ei met donkere lijnen en lichte – en donkere vlakken.
Extra moeilijkheidsgraad:
Eerst klassikaal voordoen met verschillende voorwerpen en een (zak)lamp.
-Probeer je eens voor te stellen waar het licht vandaan komt en welke schaduwen
de eierdoppen en het monster zouden geven. Teken deze schaduwen in je tekening.

Kaartenbak Tekenen

Dit idee komt uit Tekenvaardig - Licht (deel 2)

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

WAT KRUIPT ER UIT HET EI? – VOORBEELD
Houtskoolopdracht voor groep 7en 8 (Lichtval rechts van achteren)

Kaartenbak Tekenen

Naar een idee van Yolanda de Jong – Docentenopleiding

JdB

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

WERKEN VANUIT EEN MIDDENTOON

Groep 7/8

Belangrijk: Lees kaart 1 en 2(voor organisatie)

Benodigdheden
- Tekenpapier (A5)
- Houtskool

- Kranten
- Doekje/lapje

- (Kneed)gum
- Fixeer

Kijk eens op de kaart ‘Bollingseffect oefenen’ voor een geschikt onderwerp. Misschien de robot? Je
kunt het ook eenvoudig houden en een bouwblok uit de bouwhoek natekenen om te oefenen.

Hoe?
Het is hele leuke en weer eens een andere manier van werken. Het voordeel is dat
je geen vlekken op je tekening krijgt. Die zitten er immers al?  Het nadeel is dat je
minder precies kunt werken, vooral als je het voor het eerst doet.
-Laat het hele blad zwart maken en uitwrijven met een lapje of een papierprop tot
het blad (donker)grijs is: Daarom noem je het een ‘Middentoon’, want het kan
donkerder en het kan lichter.
-Probeer dan met kneedgum en houtskool de juiste wit-grijs-zwart tinten te krijgen:
Wat licht moet worden, haal je weg met (kneed)gum.
Wat donker moet worden, zoals schaduw en lijnen, bewerk je met houtskool.
(Nog donkerder? Neem Siberisch krijt.)

-Je kunt de tekeningen fixeren, het liefst buiten in een grote doos.

Kaartenbak Tekenen

Idee + voorbeeldfoto’s van Yolanda de Jong – Docentenopleiding

WERKEN VANUIT EEN ‘MIDDENTOON’ - VOORBEELD

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 7/8

Arceren.
Het hele blad vullen.
‘Poetsen’ met een doekje tot het grijs is.
Je start nu met een ‘middentoon’, want je kunt nog donkerder, maar je kunt ook lichter.
‘robot’: JdB

Kaartenbak Tekenen

B
HUIZEN

Dit idee komt uit Tekenvaardig

VAN LAAG TOT HOOG - - opbouwtekening -

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 5 t/m 8

Belangrijk: Lees kaart 1 en 2 (voor organisatie)

Benodigdheden
- Tekenpapier (A4) (Papier horizontaal houden)
- Kranten
- Houtskool
- (Kneed)gum
- Fixeer
Hoe? Hieronder de instructie zoals deze aan de leerlingen gegeven kan worden:
Er was eens een dorpje met een dorpsstraat waar mooie, oude huizen stonden.
In de loop der jaren werd het dorp een stad. Langzaam werd alles volgebouwd.

1. Teken net boven de onderkant een lijn, dit is de dorpsstraat.
2. Teken aan de dorpsstraat allerlei oude huizen, misschien een modern huis erbij?
Snijd de huizen af links en rechts van het papier. Nog geen details tekenen.
3. Misschien kan er achter de eerste rij huizen nog wat huizen. Ook geen details.
4. Nu de flats in allerlei vormen en maten erachter.Ze mogen voor en achter elkaar.
Begin nu de flats in lichte en donkere vlakken uit te werken. Ze staan ver weg, ook
al zijn ze groot (kleine ramen e.d.). Je kunt gum gebruiken om de vlakken op te
laten lichten en grijsvlakken maken door met een papiertje uit te vegen.
Werk van boven naar beneden, anders wis je met je hand en/of arm alles weer.
5. Hoe dichterbij je komt, onderaan je blad dus, hoe meer je kunt zien. Teken in de
huizen dus veel details. Werk weer goed met donker en licht.
6.In de dorpsstraat rijdt verkeer. Werk de auto’s ook goed uit. Let op verhoudingen!
Wat er verder op straat is bepaal je zelf. Maak de tekening niet te grijs.

Kaartenbak Tekenen

Dit idee komt uit Tekenvaardig Compositie 1

HUIZEN VAN LAAG TOT HOOG - VOORBEELD
Deze opbouwtekening bestaat uit 3 fasen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Groep 5 t/m 8

Het voorbeeld is beplakt met restjes plakplastic.

JdB

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de

EEN (GRIEZEL)KASTEEL
Opdracht voor groep 5 t/m 8
Lees kaart 1,2(organisatie) en kaart 3 (bolle effecten in de torens)

Niet met liniaal laten tekenen!
Benodigdheden:
- Wit papier op A4 formaat
- Houtskool

- Zwart papier als achtergrond
- (Kneed)gum
- Lijm

Hoe? Lijkt het je moeilijk om een kasteel te tekenen, gebruik dan eens dit hulpmiddel: Je tekent op je blad heel dun een grote driehoek met de punt naar boven.
In die driehoek teken je allerlei torens, torentjes en muren met trappen. Daarna
mag er best hier en daar een (krom) torentje uit de driehoek steken.
Leer dit hulpmiddel ook aan leerlingen die hier moeite mee hebben. Je zult zien dat
de kastelen met veel meer fantasie samengesteld worden. Laat van boven naar
beneden werken en een blaadje onder de tekenhand leggen. Werk nu alle torens
heel precies uit. Vierkante torens mogen natuurlijk ook. Rondom het kasteel kan
nog verder gefantaseerd worden: slotgracht, ophaalbrug, een muur, een park enz.
en natuurlijk dingen die het kasteel griezeliger kunnen maken.
Als de tekening klaar is kan hij worden gefixeerd en op een ondergrond worden
geplakt.

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

-----EEN (GRIEZEL)KASTEEL
Als je goed kijkt vind je in deze tekening vast de driehoeksvorm terug.
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

VOOR PAPA
Opdracht voor groep 1 t/m 3

Lees kaart 1,2 voor de organisatie

Benodigdheden
- Bruin pak papier op A4 formaat - Papier als ondergrond (iets groter formaat)
- Houtskool
- Lijm - Fixeer - Vernis - Ophanghaakje
Hoe?
De leerlingen werken op bruin pakpapier. De houtskool tussen duim en wijsvinger.
De opdracht is heel simpel: Teken papa (of opa).
Het materiaal waarmee gewerkt wordt maakt het tot een bijzonder cadeau.
Als de tekening af is wordt hij gefixeerd en er wordt een laagje vernis op
aangebracht.
Door vernis is het blad stevig en het geeft niet meer af.
Plak nu het blad op een (stevige) ondergrond.
Er kan een ophanghaakje achter geplakt worden om er een echt schilderij van te
maken.
Tip: De kleding van de kinderen beschermen.
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In Memoriam

Hilde Meulenijzer (en dank aan lln. uit haar groep)
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

MASKER MET HOUTSKOOL
Goede opdracht bij o.a. landenthema Afrika

Opdracht voor groep 5 t/m 8
Benodigdheden
- Wit papier (A4 of groter)
- Houtskool - (Kneed)gum e.d.

Lees kaart 1en 2 voor de organisatie en kaart 3 voor ronde effecten

- (Gekleurd) papier als achtergrond
- Lijm

Deze les neemt (meestal) niet zo veel tijd in beslag en is daardoor geschikt als tussendoortje. Pas op de rommel.
De eivorm is bedoeld als uitgangspunt voor lln. die zelf geen idee hebben. Er mag natuurlijk over de schetslijn heen
gewerkt worden en elke andere vorm is goed.

Hoe?
Laat op het blad een grote eivorm schetsen. De ll. kiest: de punt beneden of boven.
Laat er een masker van maken door het gezicht in vakken te delen en daarin ogen,
neus en mond uit te werken. Door (kneed)gum kan het masker boven en/of onder
‘afgekapt’ worden voor het masker verder wordt uitgewerkt. Fixeren en op
ondergrond plakken. Liever wel symmetrisch, maar zelfs dat verschilt per leerkracht

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

MASKER MET HOUTSKOOL –VOORBEELD
JdB Bij dit masker is de puntvorm boven afgevlakt, evenals de ronde kant onder.
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

EEN VOGELVERSCHRIKKER
Opdracht voor groep 3 t/m 8
Lees kaart 1en 2 voor de organisatie en zoek kleurplaten van dieren.

Benodigdheden: - Wit papier als ondergrond (A4 of groter)
- (Kneed)gum e.d.

- Houtskool
- Fixeer

Hoe?
Hoe zou je vogels kunnen wegjagen? Niet ieder kind weet misschien wat een
vogelverschrikker is en hoe hij er uitziet. Bespreek het daarom met de leerlingen.
Waarom maakten ze vroeger eigenlijk een pop die er als een mens uitzag?
In de OB en de MB kunnen ze met die tips er een gaan tekenen. (Bewegingen,
geluiden)
In de BB mag het wat ingewikkelder, misschien kunnen zij een vogelverschrikker
voor de toekomst ontwerpen. Draaiende onderdelen voor bewegingen, geluiden,
afschrikwekkend voor een vogel, afwisseling. Maak een alternatieve vogelverschrikker. Hij hoeft niet eens meer op een mens te lijken als hij maar doet waar hij
voor gemaakt is: vogels ‘verschrikken’. Maar als ze liever een ouderwetse
vogelverschrikker willen tekenen is dat ook goed natuurlijk.
Tot slot de tekeningen fixeren.
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

VOGELVERSCHRIKKER - VOORBEELD

JdB

Kaartenbak Tekenen

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

HERFSTBLAD ALS SJABLOON
Opdracht voor groep (1), 2, 3 en 4

Lees eerst de kaarten 1 en 2 door.
Verhaal om eventueel eerst in de onderbouw voor te lezen:
http://www.onderwijs.net/pabo/menu/weerennatuur/ob/herfst_voorlees1_jenj.htm
Om het eens anders te doen kun je de namen van de kinderen veranderen.
Het lijkt een nieuw verhaal!

Benodigdheden: - Ondergrond: Wit of gekleurd papier (A4) –Houtskool – Kranten
– (Grote) gedroogde herfstbladeren
Voorbereiding:
Verzamel herfstbladeren en droog deze in een telefoonboek.
De bladeren moeten goed droog (en plat) zijn, anders houdt de houtskool niet.
Hoe?
Bedek de tafel met kranten. Elke leerling kiest een paar droge herfstbladeren, die in
een telefoonboek zijn gedroogd. Voor de jongsten niet te kleine bladeren. Laat de
randen van het sjabloon kleuren met houtskool. Er liggen kranten onder, dus over
de rand kleuren is niet erg. Laat het blad met de ‘gekleurde’ randen neerleggen op
een ondergrond (wit of gekleurd). Met een paar vingers kunnen ze het blad in het
midden (waar het nog schoon is) op het papier drukken en de randen naar buiten
toe uitwrijven met een propje papier. Het mag nu trouwens wel met een vinger,
die wel snel vies zal zijn.  De werkstukken hoeven niet gefixeerd worden.
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

HERFSTBLAD ALS SJABLOON - VOORBEELD
Zo maar twee bladeren uit de tuin opgeraapt………

JdB
Links: Sjablonen gemaakt van papier.
--

Kaartenbak Tekenen

Rechts: De randen met houtskool gekleurd, het smalle blad (nat) scheurde.
Houtskool pakt bovendien nauwelijks op een nat blad.

Idee uit Tekenvaardig

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

BOOM IN DE SNEEUW – VOORBEELD
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Idee uit Tekenvaardig

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

DE BEER EN DE DOOS Lees eerst kaart 1, 2 (organisatie)
Opdracht voor groep 7/ 8
Benodigdheden: - Wit papier (A4 of groter) - Houtskool - (Kneed)gum - Fixeer
-(Schoolmelk)doos - Speelgoedbeer – Tafel – Blaadje voor onder de tekenhand
Voorbereiding:
De leerlingen worden in een vierkant of hoefijzervorm gezet, zodat zij allemaal de tafel in
het midden goed kunnen zien. Zij krijgen een tekenblad, A4 of groter, een stuk houtskool en
(kneed)gum. Het tekenvel wordt in vier gelijke delen gevouwen,waardoor er vier vakken
ontstaan. Op de tafel komt een doos en de beer.

Hoe?
Laat de vakjes nummeren. De beer wordt op de doos gezet. In vakje 1 schetsen de
lln. wat ze zien. Let op of iedereen klaar is met schetsen, de afwerking komt later.
Nieuwe schets. In vakje 2 komt de beer tegen de zijkant van de doos. In vakje 3
komt de beer in de doos. In vakje 4 weer tegen de doos, maar nu zichtbaar voor
de leerlingen die aan de andere kant zitten. (Je mag ook andere posities kiezen, als
je maar oplet dat alle leerlingen minstens één keer de beer van voren en van achter
getekend hebben. Laat nu de tekeningen uitwerken. Laat wel een blaadje onder de
tekenhand leggen. Tenslotte fixeren.
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Angelo Roberto’s potloodschets (groep 8) bewerkt met houtskool (JdB)

DE BEER EN DE DOOS - VOORBEELD

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

------------------------------EEN ETIKET VOOR ………
Opdracht voor groep 5 t/m 8 (Met erg veel creatieve mogelijkheden en eigen inbreng.)
Lees eerst kaart 1, 2 (organisatie)

Benodigdheden: - Grote, gladde pot met schroefdeksel of fles, doos of blik)
– Lijmstift -Houtskool - (Kneed)gum Restjes gekleurd papier - Fixeer - Vernis
– Houtlijm - Kleurtjes of waterverf -Schaar
Voorbereiding: De pot kan als cadeau voor elke gelegenheid worden gemaakt. De inhoud van de

pot bepaalt gedeeltelijk hoe het etiket er zal gaan uitzien. Kijk ook eens op http://www.krabbelaars.nl/font
voor allerlei verschillende lettertypes met een creatief karakter.

Instructie voor de leerlingen
-Scheur een 1 of 2 rechthoeken uit wit of gekleurd papier als basis voor het etiket.
-Scheur 2 kleinere stukken (in bijpassende kleuren en willekeurige vormen).
-Plak de 2 stukken op de rechthoek. Ze mogen best uitsteken, let op de compositie.
-Teken de tekst(alle letters anders + apart in een hok, schrijfwijze laten controleren) en plak ze erbij.
-Teken een plaatje dat bij het etiket en de tekst past en plak dit er ook nog bij.
-Letters of het vakje eromheen kleuren met kleurtjes. Bescherm de houtskool.
-Vernis de bovenkant van het etiket en laat het drogen
-Lijm het etiket als het droog is met houtlijm(!)op de pot, doos of fles. Wie een blik
gebruikt kan beter eerst een strook knippen en die om het blik plakken. Etiket erop.
Te gebruiken bij: Vader- en Moederdag, Pasen (paaseitjes), verjaardag, geboorte, verzameling, viltstiften, kleurpotloden, knikkers, pennenpot en voor allerlei andere kleine cadeautjes.
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VOORBEELD - ETIKET VOOR

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

………

MAMA’S DROP? PAPA’S SPIJKERS?
OPA’S PENNEN? JOUW KLEURTJES?
(Deze werkwijze kan ook gebruikt worden
bij het maken van een affiche, uitnodiging,

reclame, wenskaart enz.)
De beschrijving is een basisidee, waar naar hartelust van afgeweken mag worden. De creatiefsten kunnen zich
helemaal uitleven, geef er de tijd voor. Door te variëren met het papier en de materialen zit hier een keur aan
mogelijkheden in. In plaats van houtskool kan er ook worden getekend met O.I.-inkt, fineliner, viltstift, potlood,
kleurpotloden, gescand ofer kunnen letters van internet gehaald en geprint worden. Wit papier kan met (verdunde)
ecoline of ‘blokjes’ waterverf gekleurd worden. Eerst vernissen als het etiket klaar is en dan - als het droog is - op
de ondergrond plakken met houtlijm. Dan kan de pot nog lang dienst doen.
Plak op een blik eerst een strook die het hele blik rondom bedekt en plak dan pas het etiket erop.
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KUBISME?
Lees eerst kaart 1, 2 (organisatie)

Opdracht voor groep 6 t/m 8
Benodigdheden:
- Stevig papier (A4) - Houtskool - (Kneed)gum - Blaadje voor onder de tekenhand
- Aquarel- of plakkaatverf – Penseel - Water – Tissue - Kranten
Hoe?
Een stevig blad wordt verspreid met tekens gevuld, die op de strook hieronder (wel
erg dicht bij elkaar) staan. Staande strepen zijn muren; schuine, gebogen en platte
strepen zijn daken; rondjes zijn wielen, zon of hoofden;toevallig is er ook een
maan. Alles is tot een paar lijnen terug gebracht. Deze lijnen heb ik gebruikt in mijn voorbeeld:

De ‘huizen’ worden met hooguit 3 flinke lijnen getekend! Als het blad ‘gevuld’ is,
wordt er met een penseeltje direct aan de binnenkant langs de lijn de donkerste
rand geverfd. Met water en verf wordt de rest van de ruimte steeds lichter ingevuld,
ook de restruimte tussen de gebouwen. Het hangt van de tekenaar af of hij er een
mooie compositie van maakt, maar dat zal vast wel lukken.
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Idee uit Tekenvaardig

KUBISME? - VOORBEELD
De opdracht is met houtskool uitgevoerd,
maar zou ook met (zwart kleur)potlood
gemaakt kunnen worden. Met houtskool werk je
echter veel makkelijker en het geeft mooie, vage
lijnen als er met verf en water gewerkt wordt.
Er is maar één kleur verf gebruikt: groen.
De lijnen hebben de neiging zich bij de verfkleur
aan te passen, waardoor er een extra kleur aan
de vele groentinten wordt toegevoegd.
Te donkere kleurvlakken kunnen lichter gemaakt
worden door met een tissue of krant te deppen.

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn
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Idee van Gijs Sterks

Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

VRIJE OPDRACHT: ASSOCIATIES
Groep 6 t/m 8
Belangrijk: Lees eerst de tips op kaart 1 en 2 (organisatie)
Benodigdheden
- Tekenpapier 1x wit ( A4) per ll.
- Houtskool (liefst kleine stukjes)
- Voorwerpen en voeldoos o.i.d.

- Kranten
- (Kneed)gum
- Penselen

- Aquarelverf en water
- (ev. ) Fixeer of haarlak

Hoe?
Zorg voor een tas of een voeldoos met voorwerpen, zodat de lln. niets kunnen zien,
ook niet als vorm vanaf de buitenkant.
1. Een voorwerp betasten.
2. Waar denk ik aan, wat heeft er verband mee en welke associaties roept het op?
3. Maak schetsjes
4. Kies een schets en werk uit in het groot.
Het betaste voorwerp lijkt wel een stemvork.
Dan krijg je deze associatie: Muziek, notenbalk, muziekinstrumenten en ……
De leerlingen kunnen aan het werk. Kijk na het schilderen of de lijnen te zien zijn.
Anders worden ze nog bijgewerkt met houtskool. Als de tekeningen klaar zijn alleen
fixeren als er na het verven nog getekend is.
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Combinatie-idee van Gijs Sterks en JdB
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VRIJE OPDRACHT: ASSOCIATIE (bij een stemvork) - VOORBEELD

JdB
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Ideeën verzameld door Joke de Bruijn

Houtskool
Andere ideeën:
- Wie heeft er gekookt? (Wat een troep!)
- Scheepswrak in de diepzee
- Piratenschip
- Stilleven van gymspullen
- Spooktreintekeningen laten aansluiten tot één trein
- Oude stoomtrein natekenen van foto of kleurplaat
- Gevangene in kerker (Amnesty International)
- Bloemen in een vaas
- Het stille plein
- Monogram
- Een hoekje van de straat, bv. een portiek met de stoep
- Dief in de nacht (bundel licht speelt hierin een rol)
- ’s Morgens vroeg (Je mag zelf weten waar)
- Knoop in je zakdoek
- Avondwedstrijd in het stadion (schaduwen van 4 kanten m.b.v. sportfoto)
- Voetbalwedstrijd (’s avonds in stadion-schijnwerpers (krantenfoto))
- Het gevecht (moeilijk)
- Rivierboten vanaf een brug (moeilijk)
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VOORBEELD: Wie heeft er gekookt? (Wat een troep!)

