
Graffiti-Muurschildering: ‘History Wall’!
Als vervolg op de les ‘rotstekeningen’ en/of ‘sjablonen’ 
maken we grote groepswerken of zelfs een muurschildering 
in school. We creëren oude symbolen, runen, Egyptische 
hiërogliefen en graffiti-logo’s, naast en door elkaar heen. Een 
heuse ‘geschiedenismuur’! 
Kerndoelen 54-55-56, competenties: 1. persoonlijk 5. informatie 7. com-
municatie en 8. sociaal.

Groep:  5-8

Tijdsduur: 
3 x 90 minuten
Kosten: 
€ 250,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen) 
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

Beeldende Vorming

Beeldende vorming

De Mobiele Drukker
Overal om ons heen zien we drukwerk: boeken, kranten, 
tijdschriften. Aldrik Salverda komt met zijn Mobiele 
Drukkerij in de klas. Hij laat de leerlingen ontdekken hoe 
je afdrukken maakt zonder printer.  Je wordt zelf de printer. 
Je gaat ontwerpen maken naar aanleiding van een gedicht, 
een verhaal, de musical of een ander onderwerp.. We maken 
van die tekeningen een prachtig zelfgedrukt kunstwerk met 
behulp van zeefdruk, stempels en een drukpers.

Groep: 5 - 8 

Tijdsduur: 
150 minuten
Kosten: 
€ 112.50 ,- 
(exclusief reiskosten en ex-
clusief materialen)
Contactgegevens: 
Aldrik Salverda
- 06 30772067 
- info@aldriksalverda.nl
- www.salverdakunstdruk.nl



Groep:  1-4

Tijdsduur: 
1 x 90 minuten
Kosten: 
€ 75,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

Kleien: ‘Storytellers’ of huisjes
We kleien een huisje van klei/leem en natuurlijke materialen. 
Samen vormen ze een dorpje.  Of we maken een Indiaanse 
verhalenverteller, een heuse ‘storyteller’, waar je via een 
briefje in zijn/haar mond al je geheimen aan toe kunt vertrou-
wen. ’s Nachts vertelt hij/zij jou zijn verhalen… 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. 2. Milieu, Persoonlijk, 5. Infor-
matie, 7. Communicatie.

Groep: 6-8

Tijdsduur: 
1 x 120 minuten
Kosten: 
€ 100,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

  
Beeldende Vorming
   

Kleien
We ontdekken klei als materiaal, maken potjes, dieren of 
mensjes. Ook ontdekken we hoe we huisjes, hutjes bouwen 
van klei met takjes, steentjes en mos. Samen creëren we een 
groot dorp. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5.informa-
tie en 8. Sociaal.

 
Beeldende Vorming



Groep: 1-8

Tijdsduur: 
Dag(deel) op maat, evt. met 
presentatie voor de ouders, 
pers etc.
Kosten: 
€ 350-700 (inclusief) op maat
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

Indianenmaskers maken
Korte beschrijving
Het leven van de Indianen zat boordevol symboliek. We 
bestuderen oude symbolische tekens uit de indianencultuur 
en verwerken ze in 3-dimensionale maskers van een super-
marktdoos. Na het driedimensionale vormgeven, beschilde-
ren en versieren we de maskers. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5.informa-
tie en 7, communicatie.

Groep: 5-8

Tijdsduur:
 3 x 90 minuten
Kosten:
 € 225,00 (exclusief reiskos-
ten en exclusief materialen)
Docent:
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

  
Beeldende Vorming
   

Landartproject of Suikerkleed ‘Hemelse Zoetheid’
Een groot samenwerkingsproject voor de hele klas of school. 
We creëren gezamenlijk een reuzengroot kunstwerk op de 
grond. Van natuurlijke materialen als stenen, aarde, zand 
buiten of met….suiker binnen. Net als de zandtekeningen van 
de Indianen, de Aboriginals en boeddhistische monniken. Met 
foto’s als blijvende herinnering. Geschikt als schoolbreed 
project, bij een viering, een fusie of het betrekken van een 
nieuwe locatie.
 Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5. Infor-
matie, 7 communicatie en 8. Sociaal.

Beeldende Vorming



Groep: 6-8

Tijdsduur: 
1 x 120 minuten
Kosten: 
€ 100,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 www.
liesbethtakken.com 

Oeroude rotstekeningen
Kinderen hebben een diepe verbinding met de alleroudste 
cultuuruitingen die er zijn, de rotstekeningen. Ze komen in 
allerlei culturen voor, en spreken een universele beeldtaal, 
van vóór het schrift. We werken snel en intuïtief, met houts-
kool en pastelkrijt op pakpapier. Via kreuken en scheuren lijkt 
onze tekening echt oeroud. In de volgende les maken we zelf 
verf van natuurlijke pigmenten, net zoals vroeger. We schilde-
ren met sponsjes en kwast. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5. Infor-
matie en 7. Communicatie.

Groep: 5-8

Tijdsduur: 
2 x 90 minuten; het is ook mo-
gelijk één van beide lessen af 
te nemen à 90 minuten.
Kosten: 
€ 150,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 
 

  
Beeldende Vorming
   

Mode van…afval!
Van sinaasappelnetjes, plastic tassen, vuilniszakken of lapjes 
stof eigen kleding en accessoires ontwerpen! We werken in 
groepjes of solo. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 7. Commu-
nicatie en 8. Sociaal. 

 
Beeldende Vorming



Groep: 1-5

Tijdsduur: 
3 x 60 minuten
Kosten: 
€ 200,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken info@
liesbethtakken.com of 06-
10605228 
www.liesbethtakken.com 

 

Sjablonen
We ontwerpen een eigen sjabloon, knippen of scheuren deze 
uit, en kunnen deze vervolgens meermaals afwrijven, inschil-
deren of –spuiten met krijt, houtskool en rollertjes verf. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. persoonlijk, 7. communicatie (en 
8. sociaal).

Groep: 5-8

Tijdsduur: 
1 x 90 minuten, de les kan 
verlengd worden waarin we 
op deze wijze groepswerken 
maken.
Kosten: 
€ 75,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

  
Beeldende Vorming
   

Toeval in…de ruimte!
We werken 3x over het thema ‘de ruimte’, waarin jonge kinde-
ren leren ontdekken en grenzen verleggen in het experimen-
teren met materiaal, en het uiten van hun gevoelens. Les 1 
met houtskool en pastelkrijt, les 2 met bijenwas vetkrijt, les 3 
oefeningen met ecoline. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5.
informatie.

 
Beeldende Vorming



Groep: 3-8

Tijdsduur:
 1 x 90 minuten
Kosten: 
€ 75,00 (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Docent: 
Liesbeth Takken 
info@liesbethtakken.com of 
06-10605228 
www.liesbethtakken.com 

‘Uitvinden’
Kinderen zijn geboren uitvinders, ze durven nog alle kanten 
op te denken. 
Op een speciale uitvindersmanier gaan de leerlingen nieuwe 
apparaten maken van bestaande apparaten of onderdelen 
daarvan. De uitvindingen hoeven niet te werken; het idee en 
de verbeelding daarvan is belangrijker. 
Aan het eind van de les presenteren leerlingen hun werk-
stukken aan elkaar en kan het beste idee van de klas gekozen 
worden. 

Groep: 5-8

Tijdsduur: 
2 x 90 minuten 
Kosten: 
€ 135,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

 
Beeldende Vorming

Vilten
Van schapenwol en gekleurde sprookjeswol vilten we een 
lapje, een knuffelsteen, een (kerst)bal of een sieraad. 
Kerndoelen 54-55-56. Competenties: 1. Persoonlijk, 2. Milieu, 5. I
nformatie.

  
Wetenschap en Techniek



Groep: 3-8

Tijdsduur: 
1 x 75 minuten 
Kosten: 
€ 56,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

‘Feest met een pop-up kaart’
Leerlingen maken een kleurrijke pop-up kaart. Met een een-
voudige techniek kunnen leerlingen een vrolijke kaart maken. 

Groep: 1-4

Tijdsduur: 
1 x 60 minuten 
Kosten: 
€ 45,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

  
Wetenschap en Techniek

‘Kettingreactie’
Startpunt van deze workshop is het bekijken van het kunst-
werk “Lauf der Dinge” van de Zwitserse kunstenaars Fischli 
en Weiss. Hierop is een kettingreactie-baan te zien, gemaakt 
van allerlei voorwerpen en materialen. Op vergelijkbare wijze 
maken leerlingen in kleine groepjes uiteindelijk 1 grote vin-
dingrijke baan. Samenwerken en overleggen is heel belang-
rijk. Hoogtepunt is het in gang zetten van de beweging.

Beeldende Vorming



Groep: 5-8

Tijdsduur: 
3 x 90 minuten 
Kosten: 
€ 200,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

‘Onze straat ‘
De leerlingen maken elk een eigen schilderij van hout met 
een ‘huis, boompje en beestje’.
Leerlingen maken het schilderij bijna ruimtelijk. Niet alleen 
door het gebruik van kleuren, maar ook door de uitgezaagde 
voorwerpen op te hogen.
Samen maken we van al die schilderijen een gezellige en 
kleurrijke straat. 

Groep: 5-8

Tijdsduur: 
2 x 90 minuten
Kosten: 
€ 135,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

  
Beeldende Vorming

‘Bouwen – onze stad’
Na een inleiding over allerlei bouwstijlen gaan de leerlingen 
hun eigen bouwwerk ontwerpen. Ze ontwerpen en maken een 
gevel van een gebouw. Alle bouwwerken samen vormen ‘onze 
stad’.

Beeldende Vorming



Groep: 4-8

Tijdsduur: 1 x 90 minuten
Kosten: € 67,- (exclusief 
reiskosten en exclusief ma-
terialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

Museum voor mijn gemeente
Ontwerp met de klas een museum voor de geschiedenis van 
jouw gemeente.
Het bouwwerk bestaat uit allerlei ‘hoofdstukken’ uit de 
geschiedenis. Van de hunebedden tot nu. Het uiterlijk van het 
gebouw weerspiegelt de geschiedenis.
Leerlingen ontwerpen in kleine groepjes gebouwtjes. Ze 
zagen gevels en plakken ze op dozen. Tot slot worden de ge-
bouwtjes gegroepeerd tot het museum van hun gemeente.

Groep: 7-8

Tijdsduur: 
3 x 90 minuten
Kosten: 
€ 200,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

 
Beeldende Vorming

2 seizoenen in 1 tekening
Leerlingen maken 2 verschillende tekeningen van hetzelfde 
bos. De verschillen zitten in de seizoenen. Welke kleuren pas-
sen bij welk seizoen? Wat doen de dieren van het bos? Deze 2 
tekeningen worden op inventieve wijze samengevoegd tot een 
1 tekening met 2 gezichten.

  
Erfgoed en Kunst



Groep: 5-8

Tijdsduur: 
90 minuten 
Kosten: 
€ 67,- (exclusief reiskosten en 
exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

‘Malevich’
Leerlingen maken eerst kennis met het werk van de bekende 
Russische schilder Malevich. Dan is het tijd om met hout en 
verf een eigen ‘Malevich’ te timmeren en te verven. Leerlin-
gen gebruiken geometrische vormen en primaire kleuren.

Groep: 4-6

Tijdsduur: 
1 x 90 minuten 
Kosten: 
€ 67,- (exclusief reiskosten en 
exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

Beeldende Vorming

Druktechnieken
In deze workshop experimenteren de leerlingen met enkele 
eenvoudige, maar verrassende druktechnieken. De uitkom-
sten zijn niet te voorspellen, maar het wordt een feest van 
kleuren! 

 
Beeldende Vorming



Groep: 4-6

Tijdsduur: 1 x 90 minuten
Kosten: € 67,- (exclusief 
reiskosten en exclusief ma-
terialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

Maquette
Na een PowerPointpresentatie over bouwkunst gaat de klas 
aan de slag met een eigen woonwijk. Dozen worden op inven-
tieve wijze hergebruikt  

Groep: 5-8

Tijdsduur: 
120 minuten 
Kosten: 
€ 90,- (exclusief reiskosten 
en exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries  
0612780967   
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

Beeldende Vorming

Houten Klaas
Stroop je mouwen vast maar op; dit wordt hard werken. Lek-
ker timmeren en zagen. Maak een eigen mensfiguur/portret 
met allerlei stukjes hout.

Beeldende Vorming



Groep: 4-6

Tijdsduur: 
1 x 90 minuten 
Kosten: 
€ 67,- (exclusief reiskosten en 
exclusief materialen)
Contactgegevens: 
Johannes de Vries 
0612780967 
devriesjohannes@home.nl  
devriesjohannes.nl

.

Meten = Weten
Hoe ver is de horizon en hoe lang is een lantaarnpaal? Wat is 
groot en wat is klein? Wie gebruiken er een voet of duim als 
lengtemaat? Hoe meet een kunstenaar en wat  wilde Leonar-
do Da Vinci vertellen met zijn Vitruviusman? Na de inleiding 
gaan we maquettes bouwen. In kleine groepjes wordt met 
verschillende materialen een miniatuurwereld gecreëerd 
van bijvoorbeeld een museum, een haven of een school. Deze 
boeiende workshop legt de verbinding tussen kunst, techniek 
en wiskunde.

Groep: 5 t/m 8

Tijdsduur: 
2 x 90 minuten
Kosten: 
€ 135,- 
Contactgegevens: 
Gejan Stol
0641466768
gejanstol@hotmail.com
.

 
Beeldende Vorming

Kinderboekenweek 2016 
Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Opa’s en oma’s’.
De leerlingen gaan een stamboom van hun familie maken. 
Op eenvoudige wijze worden de verschillende generaties 
getypeerd. Het gaat niet om gelijkenis, het gaat om inzicht in 
de tijd en de opbouw van een familie.

Beeldende Vorming (Ruimtelijke Vormgeving)



Groep: 1 t/m 4

Tijdsduur: 
90 minuten
Kosten: 
€ 70,-   Materiaalkosten: € 4,- 
per leerling
Contactgegevens: 
Gejan Stol 0641466768
gejanstol@hotmail.com

.

  
Beeldende Vorming

Dansen op een tegelvloer! Mozaïek
In het verhaal van Bram de reus en Ko de kunstenaar wordt 
op een speelse manier verteld over de eeuwen oude kunst 
van het Mozaïeken.
Het ordenen van kleine stukjes op kleur, vorm en structuur is 
heerlijk om te doen en het resultaat is prachtig! De kinderen 
maken een eigen mozaïektegel en wanneer de tegels klaar 
zijn kunnen ze worden samengevoegd tot een gezamenlijk 
werkstuk. De techniek van het mozaïeken en het gezamenlijk 
plezier beleven aan beeldende vorming zijn de doelen van 
deze workshop.

Over Beeldrijk Drenthe
Beeldrijk Drenthe is een collectief van vakbekwame zelfstandige kunstenaars/
docenten in de beeldende kunst en media. Een deel van hen geeft ook lessen 
voor het basisonderwijs. Dit aanbod is in de Lifestyle gids te vinden. 

Maatwerk
Het is goed mogelijk dat u ondanks het brede aanbod niet heeft kunnen vinden wat u zocht. 
Geen nood. Bent u op zoek naar iets dat naadloos aansluit bij uw school, neem contact op 
met Beeldrijk. In nauw overleg met u maken wij graag passend aanbod: maatwerk. 
Neem vrijblijvend contact op met 1 van de kunstenaars-docenten: 

Liesbeth Takken - info@liesbethtakken.com - 06-10605228

Han Mulder - han.mulder@ziggo.nl - 06 39853250

Gejan Stol – gejanstol@hotmail.com - 0641466768 

Johannes de Vries – devriesjohannes@home.nl - 0612780967


