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KLEURENBRIL
Vandaag zet je je kleurenbril op. Je verzamelt kleuren met je 
kleurenblik. Van welke kleur heb je veel in huis… Oranje? of liever 
blauw? Oke dan, neem dan alle blauwe voorwerpen en zet ze bij 
elkaar. Ook lichtblauw, donkerblauw, diepblauw, vuilblauw, 
grijsblauw, appelblauwzeegroen, babyblauw, helderblauw, 
�uoblauw en hemelsblauw. Alle variaties op je kleur zijn goed en zet 
ze voor een neutrale vlakke achtergrond (een muur bijvoorbeeld).

Hoe ga je ze ze en? Alles op een rijtje, op een hoop of op een 
toren… Trek een foto!

Kunstenaars zoals Sara Cwynar hebben dit ook gedaan.

Opdracht van Meester Gerd

HANDEN TEKENEN
Eeuwenlang bestond de opleiding van kunstenaars uit kopiëren van 
grote meesters. Het blij� een prima methode om je tekenkunde te 
oefenen en veel te leren op korte tijd.

goesting, papier, potloden, krijt of waar je op dit 
moment zin in hebt.

zoek een afbeelding van SCHETSEN van HANDEN 
van een oude meester. 

Denk aan : 
BOUCHER, DÜRER, MICHELANGELO, DA VINCI, 
RUBENS,... 

TEKEN ZE NA, ZOEK WELKE STIJL JE HET BESTE LIGT.

Opdracht van Juf Ingrid

NODIG: 

WAT: 
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INPAKKEN EN....(->fotograferen)

Opdracht van Juf Lore

Inpakken en wegwezen was niet echt het mo�o van het beroemde 
kunstenaars duo Christo en Jeanne-Claude. In tegendeel.
Sommige projecten zoals het inpakken van de Rijksdag in Berlijn 
namen jaren van voorbereiding in beslag (bij de Rijksdag wel 24!). 
Eens de Rijksdag ingepakt was bleef die er dan ook even zo bij 
liggen voor de mensen om de installatie te kunnen ervaren.

Christo is vooral gekend om zijn grootschalige ‘wrappings’ maar hij 
begon echter klein met het inpakken van alledaagse objecten aan 
het einde van de jaren 50. Volgens hem nemen de objecten 
ingepakt een nieuwe identiteit aan. Details van het object worden 
verborgen en de echte essentie van een vorm of een object komt 
tot uiting.

Het gebruik van echt textiel gee� een fragiel, sensueel en tijdelijk 
karakter aan het werk.

Tracht om je eigen ‘wrapping’ te maken’ 
van een alledaags object door het in te 
pakken met textiel en touw.

Fotografeer je object vanuit 
verschillende standpunten.

Zou je het herkennen als je niet wist wat 
erin zat? Wat is er anders? 
Voelt het object groter of kleiner door 
het inpakken?

Christo overleed op 31 mei 2020. Zijn project om de Arc de Triomphe in Parijs in te 
pakken zou doorgaan in 2021.
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Opdracht : Bekijk de voorbeelden voor inspiratie, kies een materiaal en droedel.

DROEDELEN

Opdracht van Juf Ingrid

Krabbelen en droedelen is een goeie manier 
om weer op te starten met tekenen. 

Een droedel (doodle) is een tekening 
zonder duidelijk doel, gedachteloos gemaakt.

Het zijn krabbels gemaakt vanuit het onderbewuste. 
Vaak zijn het eenvoudige tekeningen, soms groeien ze uit tot 
uitgebreide patronen.
Wie zit er tijdens de online lessen en telefoongesprekken niet te 
krabbelen in zijn notitieblok of cursussen? 
De één tekent poppetjes, de ander geometrische patronen.
Door gedachteloos te krabbelen kom je in de rechterhersenhel�, 
in de juiste mood.

Overigens is droedelen van alle 
tijden bleek uit een onderzoek van 
een Leidse historicus. 

Een tekening is opgebouwd uit eenvoudige lijnen die 
patronen vormen. Je tekent de lijnen en herhalingen heel 
bewust en nauwkeurig, waardoor je je volle aandacht bij 
de tekening houdt en dus geen kans hebt om met je 
gedachten af te dwalen.

De herhaling van lijnen en vormen is ontspannend
en helpt je, je gedachten te ordenen. 
Droedelen kan helpen bij het nemen van beslissingen 
en het oplossen van problemen!
Droedelen kan gedachten onthullen waar je geen besef van 
hebt. Als we tekenen brengen we onze gedachten naar buiten 
waar we ze kunnen zien.

Er zijn ook prachtige voorbeelden te vinden van zentangle's 
die veel lijken op droedels maar een kunstvorm op zich zijn.
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EIGEN ALFABET

Ontwerp met sti� je eigen alfabet en 
gebruik een fantasiele�er. 
Daar heb je meer mogelijkheden 
mee. 
Kleur toevoegen hoe� niet, maar 
het kan wel leuke accenten geven. 
Laat zien wat je in huis hebt 
(beeldende le�ers)  

materiaal: 
zwarte tekensti� of een zacht 
potlood, kleurinkt of écoline, verf

Opdrachten van Meester William
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Maak eens een prentkaart met 

een kartelrand om naar iemand op te sturen 

(ouderwetse gezelligheid).

Gewoon iets leuk opze�en en verzenden!

 
Teken een scène uit een �lm, een portret van een idool, 

een stuk uit een platenhoes of zet je vrienden erop. 

Knip er dan met een schaar een sierlijke rand aan of gebruik 

een snijmes.        
         

         
 

materiaal: 

verschillende soorten papier of karton, potloden, stien, 

schaar, snijmes, tijdschrien

Ponk

Parijse gra�ti kunstenaar Turbo
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OVER NEUZEN MISSEN
Van de ene dag op de andere zijn mondmaskers deel geworden van 
ons dagelijks leven en van ons uiterlijk. Ze zijn (zoals je wel weet) 
zelfs verplicht op sommige plaatsen.
 
Omdat we zo vaak mensen zien die mondmaskers dragen zien we 
veel minder neuzen en monden. Je ziet hoogstens de hel� van het 
gezicht als een persoon een masker draagt. Dit maakt het moeilijk 
om mensen in te scha�en.
We halen normaal heel veel informatie over elkaars houding uit de 
gelaatsuitdrukkingen die we maken. Omdat we niet gewend zijn om 
maar de hel� van een gezicht te zien weten we soms niet of iemand 
nu lacht of niet. Het zal wel wennen.. maar toch, wat een gemis!
Je zou je zelfs kunnen gaan afvragen hoe monden en neuzen er 
eigenlijk uit zien onder al die maskers!

Maak een portret collage. Denk hierbij aan de huidige situatie met 
maskers over monden en neuzen, het gezicht en zijn expressiviteit.. 
Het missen van..

Opdracht van Juf Lore

ALLEDAAGSE DINGEN
Maak zelf een schetsboekje 
(voorbeelden van boekjes 
maken vind je op het net) 
en teken daarin elke dag 
voorwerpen, 
de dingen die je rondom je 
heen ziet. 

(teken telkens met een 
ander materiaal; sti�, 
potlood, bic, e.a.)

Opdracht van Juf Tamara

GETEKENDE SELFIE

Teken een sel�e met op de achtergrond een 
beeld van je droomvakantie/bestemming. 

Je kan enkel potlood gebruiken en schaduwen, 
maar je kan het ook kleur geven 

met kleurpotloden, of aquarel.

INSPI: Hannah Höch. 
Kijk aandachtig naar portre�en van kunstenaars, bestudeer de monden en neuzen.

Frannerd
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Piet Mondriaan – Mark Rothko – Paul Klee

ABSTRACTE KUNSTWERKEN
We gaan abstracte kunstwerken maken… Met onze camera jawel! 
Abstract dat betekent dat je er niets in hoe� te herkennen. 
Een foto van iemand dat snap je wel, dat is niet abstract. 
Dat heet dan guratief. Zoals een tekening van een guurtje, 
het stelt iets voor. Maar abstracte kunst stelt niet altijd iets voor.

Neem 3, 4 of 5 dingen met verschillende kleuren. 
Dat kan iets zijn dat er al staat of hangt, of iets dat je zelf hebt bij 
elkaar gelegd. Maak een paar verschillende composities. 
Compo…wat? 

Een compositie is hoe verschillende dingen staan tegenover elkaar 
in een schilderij of foto: In het midden of aan de rand? 
Symmetrisch of assymetrisch? Veel van het ene en een klein beetje 
van het ander? Boven elkaar of naast elkaar? Netjes recht of alles 
door elkaar? Of alles netjes en één iets schuin? Als iets schuin is 
lijkt het wel te schuiven of te bewegen, we noemen dat dynamisch. 
Alles recht, dat voelt als een gebouw, dat beweegt niet en dat staat 
er. Dat heet dan statisch.

Kan je de woorden linken aan de foto’s hiernaast? 

Opdracht van Meester Gerd
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KLEUREN

Opdracht van Juf Ingrid

NODIG: papieren , verf of kleurpotloden , oh ja en goesting

WAT:
(hieronder vbn) Je vouwt een A4 enkele malen en zet het voor je. 
Teken het blad, let op richtingen, en verdeel de achtergrond in 
vlakken. Schilder of gebruik kleurpotloden. 
Gebruik complementaire kleuren.

LETTERS ZOEKEN
We gaan kijken naar vormen. Zoek een cirkel, een rechte lijn, een 
hoek, een halve boog en een kronkel. Met wat verbeelding kan je 
le�ers ontdekken. Zoek le�ers om je naam te maken, buitenshuis 
in het struikgewas, of op je gevel, binnen aan de muur of doe eens 
een kast open... Je zal hard moeten zoeken om de juiste vorm te 
vinden.

Kijk eens vanuit een ander standpunt: van links, rechts, van opzij of 
vanonder. Een halve meloen van bovenaf gezien is een O, maar van 
opzij wordt het een D op zijn pla�e kant. Dus moet je ook nog eens 
de foto draaien zodat hij rechtop staat. Dat is dan de camerahoek 
die verandert.

Soms heb je maar een stukje nodig van wat je ziet, zoals bij de 
le�er E hier onder. Wat je niet in de foto wil, moet je buiten beeld 
laten. Dat heet kadreren. Want met een camera kijk je naar de 
wereld door een kadertje.

Als je niet vindt wat je nodig hebt dan kan je zelf de le�er maken 
met spullen. Zoals de R gemaakt uit bestek.

Opdracht van Meester Gerd

(Complementaire kleuren zijn de kleuren die tegenover elkaar liggen in de 
zogenaamde ‘kleurencirkel’. Dit is voor geel bijvoorbeeld paars, voor blauw 
oranje en voor rood groen. Deze kleuren staan mooi bij elkaar op een 
schilderij omdat ze opvallen en een mooi kleur-op-kleur contrast creëren. 
Additieve kleuren worden vooral vaak gebruikt in pop-art of gewoon bij de 
gewone stripboeken uit de boekenhandel. 
Denk bijvoorbeeld aan de personages Dagobert Duck of Guus Geluk uit het 
weekblad ‘Donald Duck’. 
Hun kleding is rood en groen gekleurd, wat tegenover elkaar staat op de 
kleurencirkel. Hierdoor vallen ze op in de omgeving en zijn ze plezierig om 
naar te kijken.)
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CORONA-COUPKE: TEKEN HAAR
Misschien ben jij ook één van die creatievelingen die tijdens de 
lockdown zelf aan de slag ging met tondeuze of schaar?
En kwam er toen een ‘Wauw’ of een ‘OEPS’ over je lippen?
Je bent zeker niet de enige! Op Social media kan je veel foto’s 
vinden van knip ongelukjes door ‘zelf-knippers’.

Het goede nieuws is: haar groeit terug! ...en ... 
je kan het ook nog eens gebruiken als inspiratie, 2x sjans dus!

Maak zelf een portret met ‘Corona-coupke’.

INSPI: Kijk zeker eens naar oude meesters of bekende 
kunstenaars. Hoe tekenen zij haar? Hiernaast alvast een beeld 
van kunstenaris Elly Strik en van meester Pieter Bruegel de Oude.

Vele verschillende soorten haar vragen om een verschillende 
lijnvoering in de tekening. Probeer eens om verschillende soorten 
haar te tekenen. 

Opdracht van Juf Lore
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kunstenaars. Hoe tekenen zij haar? Hiernaast alvast een beeld 
van kunstenaris Elly Strik en van meester Pieter Bruegel de Oude.

Vele verschillende soorten haar vragen om een verschillende 
lijnvoering in de tekening. Probeer eens om verschillende soorten 
haar te tekenen. 

Opdracht van Juf Lore
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DIORAMA
Een diorama is een vaak museale, driedimensionale opstelling 
waarin een bestaande of mogelijke werkelijkheid wordt getoond. 
Het woord wordt gebruikt voor uiteenlopende vormen: 
van miniatuur-nabootsingen van veldslagen tot grootschalige 
habitat simulaties in natuurhistorische musea.

Dit is een interessante opdracht om even helemaal ‘ergens anders’ 
te zijn. Je creëert een fantasiewereldje,-landschapje of -scène.
Je kan alle verschillende elementen zelf tekenen, schilderen, in het 
geheel kleven. Je kan ook verschillende ‘trouvailles’ (gevonden 
spulletjes) toevoegen. 

Gebruik wat je kan vinden en denk ‘out of the box’.
Sto�es,dopjes, blikjes, draadjes alle ‘afval’prullekes kan je 
transformeren in iets anders. 

Opdracht van Juf Ingrid

GELUIDKUNST
INSPI: 
Kunstenaar Dennis Tyfus. Ga op You tube en zoek naar:
’Dennis Tyfus. My Niece’s Pierced Knees’
In dit �lmpje gee� de kunstenaar uitleg over zijn werk en tonen ze 
ook zijn geluidskunst.

Foley artists: Ga op You tube en zoek naar deze kort�lm:

‘The secret world of Foley’ In deze �lm kom je zonder uitleg
te weten wat een een Foley artist is!

Opdracht van Juf Lore

Je kan kiezen tussen de volgende opties:

1. Maak/verzin een ongewoon geluid bij een alledaags voorwerp.

2. Maak/ verzin een soundtrack bij een bestaand kunstwerk.

Materiaal: Dictafoon app + smartphone
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Opdracht van Juf Lore

PAREIDOLIA, WA??
Als je zo lang in lockdown zit en je ziet zo weinig mensen, zou je wel 
eens tegen de muren beginnen praten. De spullen in je huis lijken 
wel gezichten te krijgen, ben ik gek geworden?

Nee hoor, het is heel normaal om overal gezichtjes te zien. Je lijdt 
aan pareidolia, maar geen schrik, het is geen ziekte. Het eerste dat 
je ziet nadat je geboren bent is een gezicht (van mama). En dus zijn 
we eigenlijk supergoed in gezichten zien, we doen het al heel ons 
leven! 
Ja, soms een beetje te goed, en dan zien we gezichtjes waar er 
eigenlijk geen zijn… Gek toch

Opdracht van Meester Gerd

DADA- is- me- corona
Absurde tijden! Een vriend zegt; ‘ik heb er geen woorden voor!’ 
Heel begrijpelijk is dat, vind je niet?!
Wat doe je als je geen woorden hebt om iets te beschrijven?

We vinden inspiratie bij het Dadaïsme. 
De dadaïstische klank gedichten schreeuwen absurditeit! 
De dadaïsten zaten dan wel niet temidden van een coronacrisis 
maar met hun kunst wouden zij zich afze�en tegen alle gevestigde 
waarden en normen binnen de kunstwereld en ook tegen de oorlog, 
de bourgeoisie, eigenlijk zo goed als alles.. 

Dit deden ze door absurde dingen te maken zoals klankgedichten.
Probeer het gedicht hieronder (Karawane) maar eens luidop te 
lezen. 
Lukt het? Probeer nog eens maar met overdreven expressie, niet 
denken over woorden maar laat die klanken maar vloeien!
Op You tube kan je zoeken naar Karawane van Hugo Ball (de 
schrijver) om te beluisteren hoe hij of anderen Karawane voorlezen.

Maak zelf met geknipte of getekende le�ers een klankgedicht of een klankwoord.
Zorg hierbij dat de le�ers ook een expressie meegeven aan de lezer. Denk aan korte 
uitspraken zoals deze die in stripverhalen ook wel voorkomen bv. Ai, Auw! Grrr..20
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Het Plantin-Moretus Museum stelt oude prints ter beschikking. Je kan 
ze gratis downloaden uit hun online archief:
h�ps://collectie.antwerpen.be/impressedbyplantin/all-woodcuts

Met deze prints kan je jouw eigen 
briefpapier ontwerpen. Hiervoor werken ze samen met de gratis online 
so�ware Canva. Surf naarYou tube en zoek op: ‘Museum 
Plantin-Moretus / Maak je eigen briefpapier.’ voor meer info. 

Voor jou:

E
NKELE APPS EN ONL

INE S
OFTWA

RE OP 
EEN RIJTJE

Pixlr

KaleidoPaint

Tayasui Sketches

Lapse-it

AR Zooburst

iMotion

Dictafoon app

Stop-motion Studio

Brain dots
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