
Beeldatelier kinderen

  #ACADEMIE
HELDEN



Tekenen,
knutselen
fotograferen 
& schilderen.

Dit boekje zit boordevol
creatieve opdrachten
van jouw leerkrachten
van de academie.

Kijken
proberen
durven
& doen.

Veel plezier ermee!



ONTWERP 
EEN 
BOOMHUT

STAP 1
Hoe zie jij een hut in de bomen van je tuin?  
Maak het gemakkelijk, toegankelijk en 
gezellig. 

STAP 2
Pak een potlood of een stiftjev 
durf te dromen.Gebruik je fantasie.                                                         
Materiaal: potlood, gom en zwarte tekenstift.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
william.maes@academieschoten.be



EEN DUUR 
PORTRET

STAP 1
Schilder een volledig tekenblad helemaal 
zwart met plakkaatverf. Dat hoeft niet perfect 
te zijn en mag best wat vlekkerig zijn.
Laat goed drogen.

STAP 2
Zoek op computer of in een boek een foto 
van het hoofd en de schouders van een 
prins(es), koning(in), keizer(in)...
Schilder dit portret helemaal na bovenop je 
zwarte vlak. 
Meng je verf om tot de juiste kleuren te 
komen: huidskleur, ogen, kledij, haar...
en denk eraan, niet alles moet effen 
geschilderd worden. 
Op het einde kan je met witte verf werken 
voor ogen, tanden, kroon, juwelen... dat 
wit zal heel fel zijn tegen al dat zwart in de 
achtergrond. 
Als alles droog is kan je nog een beetje kleur 
op je achtergrond schilderen. 

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
erika.cotteleer@academieschoten.be



BLOEIENDE
BOMEN

STAP 1
Teken of schilder een groot aantal 
bloesemtakken, echte uit je tuin of van foto. 
Het is niet de bedoeling dat je ze 
fotorealistisch gaat tekenen, maar meer 
op impressionistische wijze: je geeft een 
impressie van de bloesem.  
Wanneer je ze schildert, doe je dat toetsmatig 
en je mengt de kleuren eigenlijk op het 
papier, door nat-in-nat te schilderen. 

STAP 2
Vergeet niet ook de achtergrond een 
impressionistisch laagje te geven.
Bv de lucht achter de bloesemtakken.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
katia.debeer@academieschoten.be

Anouk

Felien



EEN KIJK 
IN JE HUIS

STAP 1
Omdat je nu al een hele tijd in dezelfde 
ruimte bent, thuis, ken je deze plek nu door 
en door. Er is geen hoek of kast die je nog 
vreemd is! Teken de binnenkant van je huis, 
van de kelder tot de zolder!
Wat heb je nodig? Wit papier, een blauwe 
balpen, potlood en gom.

STAP 2
Je tekent eerst met potlood de vorm van 
je huis langs de buitenkant. Je huis moet 
je hele papier vullen! Als je kamers hebt 
die achter elkaar liggen dan mag je twee 
tekeningen maken! Zoals een poppenhuis 
dat je in elkaar kan klikken. Overtrek alles 
met blauwe bic. Waarom blauw? Omdat 
architecten ‘blauwdrukken’ gebruiken voor 
hun ontwerpen! Ga kamer per kamer af en 
teken de meubelen en alles wat je tegenkomt 
in de kamer. Hoe zou je huis er uitzien 
zonder buitenmuur? Teken alle details! Gom 
het potlood weg!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
lydia.debeer@academieschoten.be



KRIEBEL
BEESTJES

STAP 1
Vang een aantal insectjes in een 
insectvriendelijke pot en bekijk ze eens heel 
aandachtig. 
Hoe zien ze eruit, hoeveel pootjes, hebben 
ze voelsprieten, hebben ze lange, korte of 
ronde lijfjes, hoe staat het kopje op de romp, 
hoeveel oogjes hebben ze wel, hoe ziet hun 
mondje eruit, hebben ze haartjes, hebben ze
weerhaakjes aan hun pootjes...?

STAP 2
Wanneer je ze dan goed bestudeerd hebt, 
mag je ze allemaal op één groot blad 
tekenen. Met potlood eerst en nadien met 
kleurpotlood en eventueel hier en daar 
verduidelijken met een zwart viltstiftje. 
Misschien kan je zelfs opzoeken welke 
insectjes het zijn en het er bij schrijven, in 
schoonschrift natuurlijk. Papierformaat is vrij 
(niet kleiner dan A4).

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
katia.debeer@academieschoten.be

Anouk



 DE THUIS
KAPPER

STAP 1
Kunstenaar John Baldessari maakte 
portretten met alleen maar kapsels in het 
groot. Jij maakt portretten van je huisgenoten 
en jij mag de kapper zijn! Welk kapsel zou 
het beste bij je papa of mama passen? En 
wat zou je willen doen met dat van je broer of 
zusje? Droom je van een hanenkam? 

STAP 2
Neem papier en potlood. Teken het gezicht 
van wie je graag het kapsel onder handen 
wil nemen. Teken de ogen, neus, mond, 
wenkbrauwen en oren. Het haar nog niet. 
Pak een magazine waar je in mag knippen. Je 
kan ook gewoon gekleurd papier gebruiken. 
Knip verschillende kapsels uit foto’s in je 
magazine ziet. Je kan ook gekleurde stukken 
zoeken waar je zelf een paardenstaart, 
een krul, een vlecht ... uitknipt. Leg ze op 
je tekening. Je mag stukken omdraaien, 
combineren en op mekaar leggen. 

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
rose.vanbergen@academieschoten.be

John Baldessari



   1234...VISJE 
VAN PAPIER

STAP 1
Teken een vis met potlood op een A3 papier
Bestudeer alle kleine details: vinnen, 
schubben, ogen, mond, kieuwen...
Al deze stukjes zien er anders uit!

STAP 2
Werk je vis uit met zwarte stift. Dikke/dunne 
stift, jij kiest! Je kan stukjes vol kleuren en 
stukjes in streepjes/stipjes zetten. Zet je vis 
eens op de kast...valt hij goed op? Knip je vis 
uit en leg deze vorm op een nieuw, 
gekleurd papier (dat mag bedrukt zijn). Ga 
er rond met een potlood en knip ook deze 
vorm uit. Je hebt nu een getekende en een 
gekleurde vis! 
Neem een nietjesmachine en niet nu de 2 
vissen aan mekaar maar houd een stukje 
open. Via dat stukje vul je de vis op met wc_
papier of watjes of gekreukt krantenpapier. 
Als je vis goed gevuld is, niet je  hem verder 
dicht. Zwemmen maar!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
erika.cotteleer@academieschoten.be

Mira



TEKEN EEN 
SKATEBOARD

STAP 1
Ontwerp en teken een leuke afbeelding 
voor de onderkant van een skateboard, 
waveboard, surfboard of snowboard.

STAP 2
Je moet wel je aandacht erbij houden als 
je de vorm tekent, want die is bij elk board 
anders. En let erop dat het een kleurrijk en 
expressief iets wordt.
Materiaal: potloden, kleurpotloden, stiften, 
wasco of verf als je goed bent met een 
penseel.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
william.maes@academieschoten.be



HANGENDE
TUINEN

STAP 1
In de tijd van de oudheid en van de 
legenden was de hangende tuin één van 
de wereldwonderen. Ook jij kan zo’n tuintje 
maken. Je kent wel die grote glazen bokalen, 
waarin haring wordt ingemaakt of augurken. 
Zo’n bokaal heb je nodig. Dit wordt jouw tuin.

STAP 2
Leg je bokaal plat. Bind nu aan de twee 
uiteinden een mooi koord, gehaakt lint of 
een toffe veter, zodat je hem kan ophangen. 
Na het bevestigen van de twee koordjes, 
leg je er een handvol kleine steentjes in en 
op de steentjes een laagje potgrond. Plant 
daarin nu kleine plantjes, liefst vetplantjes 
of plantjes die niet te groot worden. Nog 
een klein beetje water erop en hang de tuin 
dan op een niet te warme plek. Ook kan je 
gebruik maken van zaadjes van bv tuinkers 
dan kan je nog iets lekkers oogsten. Veel 
plezier met het knutselen van je eigen 
hangende tuin!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
katia.debeer@academieschoten.be



FOTOJACHT I

STAP 1
Haal je camera boven en ga op fotojacht!
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.

STAP 2
Mail je foto’s naar
gerd.dekinderen@academieschoten.be



COLLAGE 
RECYCLAGE

STAP 1
Zoek allerlei materiaal zoals krantenknipsels, 
tijdschriftprenten, reclamefolders, lint, touw, 
dunne stukjes hout, plastic... 
Kijk even op het internet en ga op zoek naar 
de collagekunst van de surrealisten of de 
kubisten, en laat je inspireren!

STAP 2
Gebruik stevig papier of karton om je collage 
te maken. Hou rekening met een mooie 
bladschikking, het mag best wel gevuld zijn, 
niet te veel lege witte ruimtes laten. Gebruik 
voldoende lijm!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
katia.debeer@academieschoten.be

Sam



POPPETJES

STAP 1
Nodig : restjes wol en 2 stukjes karton van 
ongeveer 10x15cm en 5x3cm, een schaar. 

STAP 2
Omwikkel het grootste karton met wol. Dit 
wordt het lijfje. Omwikkel het kleine karton 
ook met wol, dit worden de haren.
Haal de draden van kartonnetjes. Neem de 
draden voor het haar en haal deze aan de 
bovenkant door de draden van het lijfje heen 
en knoop ze daarna vast met een draad. 
Knip de haren aan de bovenkant los.Bind 
een draadje om het lijfje om een hoofdje te 
maken. Omwikkel het kleine karton opnieuw 
met wol en haal die er daarna voorzichtig 
af. Dit worden de armen. Steek de draden 
voor de armen door het midden van het lijfje. 
(Je kan ze vlechten of los laten met aan de 
uiteinden een knoopje) Maak onder de armen 
weer met een stukje draad een knoopje om 
het lijfje. Knip de draden onderaan het lijfje 
los. Zo heb je een rokje.Heb je liever 2 benen 
verdeel dan de draden in 2 gelijke delen, je 
kan ze vlechten of los laten. Bind onderaan 
elk beentje een draadje wol. Nu kan je nog 
kleedjes maken van restjes stof of papier.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ingrid.hugens@academieschoten.be



MERKNAMEN

STAP 1
Vertrek van een (merk)naam en verzin er 
een grappige tekening bij . Je kan hier heel 
ver in gaan. Genoeg inspiratie in bvb:  films,   
sportmerken, voeding, computer, televisie,   
reclame, mode, games...
Materiaal: gebruik eens papier en lijm of verf,  
stiften, potloden.

Enkele merknamen: 
• Adidas  
• Riverdale  
• Pringles  
• Gucci  
• Playmobile  
• Nike  
• Rick and Morty  
• Google

STAP 2
Maak een foto van je werk en mail deze naar
william.maes@academieschoten.be



FOTOJACHT II

STAP 1
Haal je camera boven en ga op fotojacht!
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, fluoblauw en hemelsblauw. Alle 
variaties op je kleur zijn goed en zet ze voor 
een neutrale vlakke achtergrond (een muur 
bijvoorbeeld). 
Hoe ga je ze zetten? Alles op een rijtje, op 
een hoop of op een toren… Trek een foto!
Kunstenaars zoals Sara Cwynar hebben dit 
ook gedaan.

STAP 2
Mail je foto’s naar
gerd.dekinderen@academieschoten.be

Sara Cwynar



PICASSO
EN IK

STAP 1
Picasso is één van de beroemdste 
kunstenaars aller tijden. Zo schilderde 
Picasso een vrouw die naar rechts kijkt 
terwijl haar neus naar links wijst. Het lichaam 
schilderde hij alsof het uit vierkanten bestond 
die naar allerlei kanten gericht waren. De 
portretten lijken net puzzels. Het is alsof er 
iemand is geschilderd die in een gebroken 
spiegel kijkt.

STAP 2
Ga voor de spiegel zitten en teken je 
zelfportret op de manier waarop Picasso dit 
zou doen. Teken eerst de omtreklijnen met 
potlood en geef ze dan felle kleuren.
Daarna neem je een zwarte stift om rond 
de vlakken te tekenen.Tip: het gebruik van 
zwarte stift naast een felle kleur laat je kleur 
nog feller lijken.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ellen.vos@academieschoten.be

Pablo Picasso



ABORIGINAL
KUNST

STAP 1
Deze opdracht gaat over de kunst van de 
Aboriginals, de oorspronkelijke bevolking 
van Australië. Thema van de opdracht: 
een kruipend reptiel zoals gekko, hagedis, 
varaan, leguaan, anolis, krokodil. Techniek: 
waterverf of plakkaatverf, wattenstaafjes en 
A4 papier.

STAP 2
Zoek een foto van een bovenaanzicht van 
het diertje. Zo kan je alles goed zien, kop, 
poten, lijf en staart en ook de beweging is 
dan duidelijk zichtbaar. Teken je reptiel op je 
blad. Maak een zo gedetailleerd mogelijke 
tekening. Nu kan je beginnen met stipjes 
zetten. Deze maak je met de wattenstaafjes 
en de verf. Je hele tekening wordt gemaakt 
met stipjes, die los van elkaar staan. 
Kleurkeuze is vrij en ook de achtergrond 
maak je met stipjes. Zet de stipjes niet te ver 
uit elkaar! Het zal wel een werkje van lange 
duur zijn, maar weet je, de aanhouder wint!

STAP 3
Maak een foto van je werk mail deze naar
katia.debeer@academieschoten.be

Anouk

Tine



   MIJN 
UITZICHT

STAP 1
Omdat we met zijn allen nu even aan ons 
huis gekluisterd zijn, is het de ideale moment 
om eens goed om ons heen te kijken en te 
genieten van wat we allemaal zien!
Daarom stel ik voor om jouw favoriete raam 
in het huis te kiezen en een tekening te 
maken van wat je erdoor kan zien. 

STAP 2
Je mag eerst de vorm van jouw raam op het 
blad afplakken met papiertape. Als je geen 
papiertape hebt, dan teken je even een 
potloodlijntje.
Welk materiaal gebruik je? Alles mag, 
BEHALVE een grijs potlood. Je mag kiezen 
tussen stiften, wasco’s, kleurpotlood, 
pastelkrijt, …
Heel veel plezier ermee! Ik kijk er heel erg 
naar uit om eens door jullie raam te kunnen 
kijken!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
lydia.debeer@academieschoten.be



   UNIEK
   MOND
  MASKER

STAP 1
Jij bent de maker van het meest originele 
mondmaskertje ter wereld. Bekijk de 
voorbeeldjes en probeer nog origineler te 
zijn. Zoek dingen bij elkaar en maak er een 
tof, grappig, zot of onvergetelijk masker van.
Met welke materialen ga je aan de slag?
Eigen keuze. Hoe grappiger, hoe leuker!

STAP 2
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ellen.vos@academieschoten.be



HARIGE
HARRY

STAP 1
Neem een oude sok. Er mag een klein gaatje 
in zitten maar niet te groot!

STAP 2
Zoek iets waarmee je je sok kan opvullen: 
restjes wol, een stuk oude handdoek, 
isomobolletjes van een verpakking,.. 
het kan zelfs met propjes oud papier of 
krantenpapier. Als je je sok hebt gevuld 
maak je er een knoopje in zodat niet alles er 
weer uit kan vallen. Zoek allerlei restjes stof, 
draadjes en/of knoopjes om je knuffeltje haar 
en oogjes te geven. Uit een oud lapje stof 
kan je ook dunne reepjes knippen die je kan 
gebruiken als haren of als pels. Knoop alles 
stevig vast met draadjes. Met naald en draad 
kan je knoopjes vastnaaien voor de oogjes of 
je kan sterke lijm gebruiken.
Verzin zelf maar een lief, gek of harig beestje.
Een klein extra knuffeltje kan wel eens goed 
doen!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
rose.vanbergen@academieschoten.be



    DE
LENTEBOOM

STAP 1
Vandaag is het alvast mooi weer. Wat het 
was het een mooie lente! Kijk goed naar de 
prentjes en fantaseer hoe een lenteboom er 
ook nog anders uit kan zien. 

STAP 2
Nodig: tekenpapier A4, kleurpotloden (of 
stiften) en fantasie.
Welke bloemen, welke blaadjes, welke 
dieren? Als je fantasie begint te bruisen (dit 
wil zeggen: wanneer je wat ideetjes hebt) kan 
je beginnen tekenen.
Je begint op een (wit) blad papier A4, of 
groter, wat je thuis hebt. 
Eerst teken je met een tekenpotlood de 
boom met stam en dikke en dunne takken.
Nu komen de blaadjes, de bloemen, de 
vogels en alles wat je erbij bedenkt.
En dan op je allermooist inkleuren met 
kleurpotloden (denk eraan geen kribbels) of 
stiften.Kleur zorgvuldig heel het blad. Dus 
ook achter de wonderlenteboom.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ingrid.hugens@academieschoten.be



  GEKKE
STELTEN

STAP 1
Maak je eigen gekke STELTEN en loop op 
twee lege (conserven, verf, melkpoeder, 
koffie,...) blikken!
Wij noemden dit vroeger ‘olifantenpoten’.
Wat heb je nodig?
2 grote blikken die even groot zijn, stevig 
touw, een spijker, of iets met een scherpe 
punt, hamer. Om te versieren: latex of 
acrylverf of alcoolstiften of prentjes en lijm.

STAP 2
Met de spijker en hamer maak je 2 gaten in 
de bodem of de zijkant van het blik. 
(Kijk goed naar de foto’s)
Nu kan je de blikken versieren met verf of 
stift of mooie papiertjes die je erop kleeft.
Door de gaatjes steek je het touw, aan de 
binnenkant van het blik maak je een stevige 
knoop. Zorg dat je het touw lang genoeg 
maakt, je moet er gemakkelijk aankunnen.
Klaar zijn je nieuwe stelten!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ingrid.hugens@academieschoten.be



SCHADUW
 PORTRET

STAP 1
Alweer een zonnige dag! Gebruik de zon 
om schaduwportretten te maken. Maak 
ergens buiten op de grond een gezichtje. 
Het leukste is om dingetjes uit de natuur te 
zoeken: een stokje voor een mond, steentje 
voor tanden,... misschien vind je wel een 
plukje gras, bruine aarde of sprieten takjes 
voor haren! Je kan ook stukjes tekenen en 
uitknippen, bijvoorbeeld voor de oogjes.

STAP 2
Als je verschillende dingetjes gevonden 
hebt, leg je ze ergens op de grond waar je je 
eigen schaduw kan zien. Dat kan in de tuin 
maar ook buiten op de stoep. Maak er een 
gezichtje van, ongeveer zo groot als je eigen 
hoofd. Probeer de schaduw van je eigen 
hoofd op je gemaakt gezicht te krijgen. Trek 
een foto! Je kan ook dingetjes verzinnen om 
vast te houden in je schaduwhand, bovenop 
je hoofd te stapelen, iets van kledij, of een 
gek, verlegen, woedend, enthousiast, .... 
gezicht maken.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
rose.vanbergen@academieschoten.be

Sien



APPEL 
EN PEER

STAP 1
Een oefening om goed te leren kijken.
Neem een appel en een peer en leg ze voor 
je op tafel. Bekijk ze heel goed.
Is de appel een mooi rondje? Kan hij zo 
goed rollen als een bal? Hoe ziet de peer 
eruit? Kan een peer rollen?Teken nu met 
tekenpotlood de appel en de peer mooi naast 
elkaar. Waarschijnlijk zie je ook het randje 
van de tafel achter het fruit. Dat lijntje teken 
je ook. Teken er ook een mooi kadertje rond.

STAP 2
Nu mag je inkleuren. Maar...is de appel 
groen? Overal hetzelfde groen? Welke delen 
zijn lichter of hebben een andere kleur? En 
het steeltje? De kleuren van kleurpotloden 
kan je mengen door over elkaar te kleuren. 
Bv. geel en groen, of rood en groen om de 
echte kleur van het fruit beter na te maken. 
Is er schaduw op de tafel? Die mag je ook 
kleuren. De peer, sinaasappel of tweede 
appel bekijk je net zo goed. Kleur voorzichtig 
zonder krabbels. Het kadertje kan je ook nog 
mooi inkleuren.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ingrid.hugens@academieschoten.be



FOTOJACHT 
III

STAP 1
Haal je camera boven en ga op fotojacht!
We gaan denken als een miertje. Wat een 
steentje is, wordt een rots, een kam wordt 
een trap, een verfrommeld papiertje wordt 
een pretpark vol geheime gangen en 
kamertjes. We gaan zo dicht als we kunnen 
met onze camera’s. Met een vergrootglas kan 
je ook proberen. 
Sommige oppervlakken lijken eerst plat, 
maar met de ogen van een mier is dat niet zo 
glad en plat als we eerst dachten. Waar zie je 
haartjes, ribbels en bobbels verschijnen waar 
je dat niet verwacht? Welke foto’s hebben jou 
het meest verrast?
Je kan recht op het oppervlak fotograferen, 
maar je kan ook schuin fotograferen. Met een 
andere camerahoek voor andere resultaten. 

STAP 2
Mail je foto’s naar
gerd.dekinderen@academieschoten.be



   (NIET)
OPVALLEN

STAP 1
Sommige dieren kunnen zich goed 
verstoppen, andere willen met hun felle 
kleuren juist heel erg opvallen.
Teken op een stevig stuk papier je 
lievelingsdier en kleur in. Gebruik potlood, 
krijt, verf, wat je maar wil! Zorg dat je de 
echte kleuren van het dier gebruikt. Kijk in 
een boek of op de computer. Knip je dier uit. 
Zorg dat je geen witte rand meer hebt rond 
je dier.

STAP 2
Trek twee foto’s van je dier op twee 
verschillende plaatsen in je huis.Voor de 
eerste foto zoek je een plek waar je dier heel 
erg opvalt. De kleur van de achtergrond zal 
helemaal anders zijn dan de kleur van je dier. 
In de tweede foto zoek je een plekje waar 
je dier veel minder goed te zien is omdat de 
kleur van je plaats heel erg lijkt op die van je 
dier. Kijk naar de foto van het schilderij van 
Henri Rousseau met het witte paard. Je kan 
het paard goed zien omdat de achtergrond 
zwart is. Maar zie je ook het hondje? 

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
rose.vanbergen@academieschoten.be

Douanier Rousseau



GEZOND
VIRUS? 

STAP 1
Wat heb je nodig?
Een stuk fruit of groente, mes, plakkaatverf , 
wit blad papier (niet te dun), stiften, penseel.

STAP 2
Snijd een fruit of groente in 2 delen.Schilder 
wat verf op de gesneden kant. Stempel op 
papier (gebruik verschillende kleuren)
Teken tekstballonnen in stift (verzin leuke 
vormen) bij de afdrukken en laat de virussen
praten tegen elkaar. Schrijf op een toffe 
manier (verschillende grootte van letters) 
zinnen in de tekstballonnen. Maak er een 
grappig of leuk verhaaltje van waar iedereen 
vrolijk van wordt.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ellen.vos@academieschoten.be



EEN MOOI
   ROMMELTJE

STAP 1
Met allerhande spulletjes kan je een mooi 
rommeltje maken. Dat kan door ze op 
een heel mooie manier naast, boven, 
onder, tegen elkaar te leggen. Dat heet 
‘rangschikken’. Ze moeten natuurlijk op 1 of 
andere manier bij elkaar horen.

Enkele voorbeelden: spullen in dezelfde 
kleur, spullen met dezelfde vorm, dezelfde 
spullen, tegengestelde spullen...
Je zal wel even moeten zoeken alvorens je 
genoeg dingen hebt gevonden. Kijk in de 
speelgoedbak, tuinhuis, keuken, snoepkast, 
knutselkoffer...

STAP 2
Als je een idee hebt kies je een mooie 
ondergrond. Dat kan de grond zijn, of een 
gekleurd tekenblad, een tafelkleed, een 
ruitjesblad enz. Let wel op dat je ondergrond 
niet te druk is want dan verdwijnen je 
voorwerpjes in het....NIETS! Heb je alles 
gerangschikt? Maak een foto van het geheel. 

STAP 3
Mail deze foto naar
erika.cotteleer@academieschoten.be

Lore

June

Jozefien



HET BOLLE 
BROLBEEST

STAP 1
Zoek allerlei kleine rommeltjes. ‘Platte’ 
dingetjes zoals papier, ribbelig karton, een 
stukje plastic zak, een zacht stofje,… maar 
ook spulletjes zoals een dopje, een kromme 
spijker, een verloren draadje, het netje van 
citroenen. Misschien vind je ook wel iets van 
de natuur: een schelp, een bloemblaadje, 
een dikke stok, een druiventakje, een 
mandarijnenschil, een pluisje...Kan je 
knutselen met dingetjes die anders in de 
vuilbak belanden?

STAP 2
Bedenk wat je kan gebruiken voor de ogen, 
de oren, de poten,… misschien heeft jouw 
beest wel mooie vleugels van plastic? Of 
scherpe klauwen van stukjes ijzerdraad? 
Wordt het knoopje een oog of een navel? 
.. Maak je een grappige gekko of juist een 
sierlijke sneeuwvogel? Nu ga je alles in de 
juiste vorm plooien, knippen en leggen. 
Je kan het met lijm op een stuk karton of 
papier plakken. Kan je een naam bedenken 
voor jouw beestje?

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
rose.vanbergen@academieschoten.be

Olivia



PASTADINO

STAP 1
We gaan een ware archeologische vondst 
maken! Een skelet van een dinosaurus...
Wat heb je nodig? Verschillende soorten 
pasta, tandenstokers, witte en rode bonen 
of houten kraaltjes, stuk karton voor 
de ondergrond, gemalen koffie, stift en 
knutsellijm (misschien kan mama of papa 
de volgende keer iets meebrengen uit de 
supermarkt).

STAP 2
Eerst teken je een dino-skelet op het karton.
Dan kleef je de pasta met knutsellijm in de 
vorm van het skelet dat je net hebt getekend. 
Je gebruikt zoals in het voorbeeldje 
verschillende soorten pasta en andere 
materialen voor de verschillende delen van 
jouw skelet. Laat dit even drogen.
Tot slot smeer je de achtergrond met lijm 
in (hiervoor kan je een penseel gebruiken) 
en bestrooi je deze met koffiegruis. Jouw 
archeologische vondst is klaar!

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
lydia.debeer@academieschoten.be



IN DE
WOLKEN

STAP 1
Kijk jij soms naar boven?
Wat zie je dan? Het plafond? En wat als 
je buiten bent? Is daar ook een plafond? 
Natuurlijk niet. Kijk vandaag eens buiten 
naar boven. Welke kleuren zie je? Zijn er 
wolken? Wist je dat je ook aan de wolken 
kan zien wat voor weer het is en of er veel 
of weinig wind is? Elke wolk heeft zelfs een 
lwetenschappelijke moeilijke naam. 
Ze hebben ook gemakkelijkere namen : Ken 
je schapenwolkjes, windveren, stapelwolken?

STAP 2
Maak een schilderij van de lucht, maar.... 
de bovenkant van het blad knip je in een 
wolkenvorm. In de lucht komen veel 
silhouetten (dat is de buitenste vorm 
ingekleurd met een donkere kleur) van veel 
vogeltjes. Wat heb je nodig? Groot papier, 
potloden of stiften. Knip in de bovenkant van 
je blad de vorm van een wolk. Kijk naar de 
lucht en schilder ze na. Teken een heleboel 
vogelssilhouetten op je schilderij, kleur ze in 
een donkere kleur met potlood of stift.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ingrid.hugens@academieschoten.be



MACHINE / 
   UITVINDING

STAP 1
Bedenk een leuke uitvinding/machine ... iets 
wat jou of iemand anders kan helpen.
Bv. een huiswerkmachine (die het huiswerk 
voor jou kan maken), of een angstvanger
(die enge dromen en nachtmerries kan 
vangen) of ...

STAP 2
Pak een papier naar keuze. Geef je uitvinding 
een naam en schrijf die op je blad. Maak een 
schets van je uitvinding/machine met grijs 
potlood. Werk je tekening af met kleur. Met 
pijltjes kan je er een beetje uitleg bijschrijven.
(waar je uitvinding/machine voor dient)
Heb je helemaal de smaak te pakken van 
deze opdracht ... werk je plan dan nog uit
in 3D. Ga op zoek naar alle mogelijke 
knutselmaterialen die ter beschikking zijn in
je huis.

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
ellen.vos@academieschoten.be



GROENTJES 
 KUNSTJES

STAP 1
Verzamel reclamefolders en ga op zoek naar 
foto’s van groenten. Knip ze allemaal uit (ook 
de groenten die je niet lekker vind).

STAP 2
Neem een groot wit tekenblad en maak een 
compositie door alle groenten verspreid 
over je blad te tekenen. Grote en kleine 
groentjes door mekaar. Dat doe je met een 
tekenpotlood. Je mag best hard drukken 
zodat de tekening duidelijk op je papier 
staat. Neem een doosje waterverf, een potje 
water en zachte dunne en dikke penselen. 
Terwijl je heel goed naar de foto’s kijkt 
schilder je de groenten in de juiste kleuren. 
Gebruik veel water. Wat wit is moet je niet 
schilderen. Wanneer je schilderij klaar en 
droog is schilder je een zwarte achtergrond. 
Je gaat heel voorzichtig te werk zoadt je niet 
over de gekleurde groenten gaat. Gebruik 
een dun penseel om mooi langs de randen 
te schilderen. Zorg ervoor dat de verf niet te 
droog is want dan krijg je korrelige randen.
Super! Je eigen groentenkunst! 

STAP 3
Maak een foto van je werk en mail deze naar
erika.cotteleer@academieschoten.be
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