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ACADEMIE
voor Beeld Stad Menen

THUISEDITIE

Samen met passie, engagement &
plezier beeldende kunst beleven en
artistieke grenzen verleggen.

Dag iedereen,

Met deze bundel hopen we het enthousiasme en de honger bij jouw kind(eren) 
aan te wakkeren. 

Sinds enige tijd zijn wij genoodzaakt om via digitale opdrachten les te geven.
Helaas kan dit niet de werkelijke les Beeld vervangen.
Een les beeldende vorming is onmogelijk te vertalen naar een digitale les of cursus. 
De fundamenten van onze lessen spelen zich fysiek af in de praktijk.
Tijdens de les begeleiden wij leerkrachten vooral het proces, de verwondering,  
het groepsgebeuren. Het uiteindelijke werk is dan ook het resultaat van een evolutie, 
een proberen, een vallen en opstaan. 

Nu kunnen we niet altijd deze belangrijke stappen zetten, maar toch moedigen we 
iedereen aan om jullie beeldende mogelijkheden te onderzoeken en vorm te geven. 
Jullie kunnen zelf kiezen hoeveel en welke opdrachten jullie maken. 

Wij zijn erg benieuwd naar jullie resultaten! 
Stuur gerust foto’s van je werkproces of resultaat door naar je eigen leerkracht 
of naar beeld@menen.be.

Leef jullie uit!
Wij kijken er naar uit om terug met jullie in het atelier aan de slag te gaan!

Vele groeten, 
Het lerarenteam.

Gill, Henk, Olivia, Nel, Greet, Yvan, Yacine, Louis, Charlot, Ruth en Jolien
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Academie voor  Beeld  S tad  Menen
ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

MATERIAAL

verf
penseel
papier

Iedereen wil er waarschijnlijk mooi uit zien. Maar wat is mooi. In vele
culturen gaat men geen nieuwe kleren kopen, maar beschildert men
zichzelf. Sinds enige tijd zien we ook bij ons meer en meer mensen die
zich laten beschilderen onder de vorm van een tattoo. Soms hebben
deze een betekenis, maar niet zelden zijn ze gewoon mooi en abstract.
Bekijk even de verschillende afbeeldingen hieronder en ontwerp je
eigen beschildering. Dit kan door je voeten, handen of gezicht eerst op
een blad te tekenen en dan motieven erop te schilderen. Je kan ook
rechtstreeks schilderen op je eigen handen, gezicht ... of je vraagt aan
je broer of zus deze te beschilderen. 

TECHNIEK

 - Tekenen en schilderen
 - Ontwerpen

MOGELIJKE STAPPEN

Na eerst een aantal
schilderingen te hebben
gemaakt op papier kan
je dit ook eens proberen
op het lichaam. Je zal
zien dat dit helemaal
anders is. Je schildering
begint dan te leven en te
bewegen :-)

INSPIRATIEBRON(NEN)

Etnische culturen :
Papoea's, Maori, ...

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be
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Maak een foto van een boeketje met vaas die in jouw huis staat of gebruik deze foto.
Je kan kiezen een tekening maken op een groot wit blad of op een groot zwart blad of
gebruik deze afbeelding hieronder.

Op wit papier kan je een gewoon tekenpotlood gebruiken of zwart fijn stiftje op zwart papier
gebruik je een wit tekenpotlood of panda krijt kleur de vaas altijd in het groen en kies voor de
bloemen kleuren naar keuze.
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Academie voor  Beeld  S tad  Menen
ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

TECHNIEK

MATERIAAL

2D: potlood , balpen, stift 
3D: attributen van op
zolder, garage, tuin,...
touw, stof, kledij, hout,
karton, hoed,...

INSPIRATIEBRON(NEN)
Kunstenaars 
Dirk Soete, 
Kostums uit de BAUHAUS
periode van Oscar
Schlemmer. 

De personages van de kunstenaar Dirk Soete zien er
nogal bevreemdend uit. 
Ze zijn opgebouwd uit vlakken, attributen, textiel,... 
Al spelend maakt Soete zijn figuren zoals tijdens een
decor-opbouw in theater.

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be

Technieken
Tekenen, arceren
Bouwen met # attributen +
zwart-wit foto nemen van
het resultaat
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1 glas koffie
1 A4 of A3 blad
Penselen

Schilder met de koffie zoals je zou schilderen met
waterverf. 
Hoe meer koffie je laat drogen op een bepaalde
plek, hoe donkerder.

MOGELIJKE STAPPEN

Je kan je blad indelen zoals een dag. 
Ochtend, middag, avond. 

Of misschien schrijf je wel tekst bij je tekeningen om
bepaalde zaken te verduidelijken. 

Weinig ideeën? Stop om het half uur eens bij je blad
en teken het afgelopen halfuur.
Je zult zien, op het einde van de dag heb je meer
gedaan dan je denkt!

Teken voorwerpen, mensen, handelingen, tekst.
Hoe meer details, hoe fijner om naar te kijken.

Leg 's morgens een A4 of A3 blad klaar en koude koffie uit de
koffiekan.
We beginnen aan onze dag. Hoe ziet die eruit? Heb je plannen?
Iets waar je naar uit kijkt? Misschien teken je al de ontbijttafel of
de feesttafel van vanavond. Welke outfit doe je straks aan? Wie
is er in de buurt? Is er iets speciaal gebeurd waar je aan blijft
denken? 
Teken zoals je zou schrijven in je dagboek, 1 dag uit je leven.
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MATERIAAL

gedroogde takjes
saté stokjes, tandenstoker
platte ‘frisco stokjes’
stukjes hout (schilfers)
als je ook ander materiaal hebt dat je kan gebruiken, doe
gerust!

touw (naaigaren), rekkers, ijzerdraad, nagels, nylon,
textiel, lijm

papier, lucifer doosjes, parels, knopen, knikkers
bloemen, blaadjes, mos, ...

Potlood en papier om een schets te maken
constructie materiaal

verbindingsmateriaal

Extra’s toevoegen: meubels, versiering aan de buitenkant

TECHNIEK
Voor we beginnen aan ons kamp, maken we er een schets van.
Zo kunnen we al tekenend nadenken en fantaseren wat we nu
eigenlijk willen bouwen!
- waar wil je een kamp? Binnen of buiten?
Je kan buiten in de takken van een struik of boom je mini kamp maken.
Of tussen grote stenen, of in een gaatje in een muur?
Je kan binnen een stevige plant zoeken om er je huisje in te maken....
Of misschien in een hoekje in de kamer of ergens onder een kast?
-Hoe zal mijn kamp eruit zien?
- Wat moet er allemaal inkomen? (Torens, ramen, terras, touwladder?)
- Hoeveel kamers of verdiepen?

MOGELIJKE STAPPEN
Ga op zoek naar een geschikte plaats voor je kamp & verzamel al het
nodige materiaal waarmee je je kamp wil bouwen. 

Misschien heb je niet alles nodig wat ik op de materiaal lijst heb
opgeschreven? Of heb je net méér nodig of
een ander materiaal gevonden dat ik nog niet had vernoemd!

GA AAN DE SLAG !
Pak je schets bij de hand en begin eraan!
Misschien zal je soms eens moeten vragen aan mama of papa, broer of
zus om eens een takje vast te houden als je deze aan elkaar probeert
vast te maken.
Maar probeer eerst maar zelf! Het is zeker ok om eens ‘vast’ te zitten en
op zoek te gaan naar oplossingen zonder dat iemand je direct helpt!
Geef niet op en probeer maar uit!

De afwerking van je mini kamp kies je volledig zelf! Maak je alles met
natuurlijke elementen en wil je het afwerken met bloemen? Of kies je
om er kleur aan toe te voegen? 
Alles kan en mag want het is JOUW kamp!

VEEL PLEZIER !

Kampen bouwen is altijd fijn! Je kan jouw eigen gezellige , misschien wel geheime kamp maken.
Een kamp dat niemand anders heeft en dat je volledig zelf hebt bedacht!
Wat wil jij graag in je kamp? Een uitkijktoren? Een plaatsje voor je lievelingsdier?
Misschien wil je wel een touwladder om zo tot je kamp te geraken als het hoog in de bomen zit?
Of heb je een mini liftje gemaakt?
Waar slaap je? In een bed of in een hangmat?
Waar is jouw droomkamp? In de wolken, tussen de rotsen, in een boom of onder de grond?
Het kan allemaal!!

ISABELLE BONTE
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ISABELLE BONTE
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ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

Dit lijkt misschien een schuur,
maar als je van dicht kijkt zie
je dat het allemaal paarden
zijn

probeer het
zelf ook eens,
begin met een
ontwerp van
een figuur of
een dier.

Zet nu je figuur goed
duidelijk in zwarte stift
of balpen.

Zoek nu een fijn tekenpapier,
of kalkpapier. Heb je dat
niet? Hou dan je tekening
tegen het raam, zo kan je je
ontwerpen overtekenen op je
nieuw blaadje. Herhaal zit
zeer veel. 
Je kan de figuren boven,
over, onder, naast elkaar
tekenen. Misschien kan je
wel de school maken, of de
eiffeltoren, of een boot....
Veel succes!

Kennen jullie Tim Enthoven?

Nee? Ga vlug eens op google kijken. Tim is een
Nederlands kunstenaar. Hij maakt te gekke beelden met
vooral mensen en dieren.

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be
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Academie voor  Beeld  S tad  Menen ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

MATERIAAL

zoutdeeg: 

onderlegger of tafelzeil
deegrol
glitters
droge bonen, droge erwten, parels,...
voedingskleurstof (optioneel)
plastiek handschoenen indien nodig
papier en schaar

1 kop zout
3 koppen bloem (geen zelfrijzende bloem)
een eetlepel olie (maïs , olijfolie,arachide)
een grote stevige kom of keukenrobot

TECHNIEK

Eerste stap:

Zoutdeeg: 
Meng het water en het zout in
de kom of keukenrobot. Voeg
beetje bij beetje de bloem toe.
Kneed met propere handen.
Giet een eetlepel olie op het
deeg en kneed goed samen. 
Is het deeg te droog of te
korrelig?
Voeg enkele druppels water
toe.

Is het deeg te nat?
Voeg een klein beetje bloem
toe.

Handen wassen!
Nu gaan we tekenen!

Gekleurd zoutdeeg

Je wilt gebruik maken van
gekleurd zoutdeeg?
Verdeel het zoutdeeg in
verschillende stukken.
Voeg enkele druppels
voedingskleurstof toe. 
Meng goed dooreen. 
Opgelet! 
Je handjes kleuren mee! 
Het is beter plastieken
handschoenen te gebruiken.

AAN DE SLAG!
Tweede stap: 

Op ons papier tekenen we net als Sinterklaas een sierlijke
letter. 
Je kiest zelf welke letter je wilt uitvoeren. 
Misschien wil je de S wel van Sinterklaas of de O van
oma? Of je letter van je voornaam? Aan jou de keus. 
Je letter is zo groot als je blad en raakt de kanten van het
blad. Dit wordt misschien wel de moeilijkste stap! 
Goed oefenen! Als de letter klaar is knip je hem uit. 
Dit wordt je model voor het zoutdeeg.

Het is al een tijdje hip onder amateurbakkers: 
de letterkoek of de lettercake.
Het is een grote letter, versiert met snoepjes, chocolade en bloemen in
prachtige kleuren. Ik plaatste onderaan de opdracht wat voorbeelden!
Het leuke aan de letterkoek dat hij niet zo moeilijk is om te maken en 
dat je eindeloos kan variëren. 
Wij gaan een niet-eetbare letterkoek maken in Sinterklaasstijl!

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be
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AAN DE SLAG!
Derde stap: 

Rol een stuk van je gemaakt zoutdeeg uit tot een grote lap op een mat of zeil.
Leg je uitgeknipte letter erop en snij de letter uit.
De letter is nog wat saai. Nu begint het echte werk!
Kneed worstjes, bolletjes uit je stukken klei en versier je letter. 
Zorg dat alles goed hecht.
Boetseer een wortel, een marsepein varkentje, nicnacs, een sinterklaas en voeg
dit allemaal op je letter. Vertel een verhaal op je letter. 
Waar hou jij van? Wat vind jij lekker?
Maak een rand aan je letter met zoutdeeg uit contrasterend kleur. 
Gebruik je droge bonen, erwtjes en parels en duw ze in het zoutdeeg. Je kunt
ook een tandenstoker gebruiken om een motief te prikken.

Doe dit niet lukraak maar kijk uit naar een patroon in kleur of vorm.
Onderstaande foto's zijn voorbeelden van gekleurd zoutdeeg. Je kunt een
patroon van blaadjes herkennen en de tekening op de slang is eigenlijk ook een
patroon.

Tenslotte:
Zoutdeeg afbakken in de oven doe je zo:

Het zoutdeeg moet uitharden. In de oven kun je dit doen op 75 (wit deeg) of 100 graden. 
(gekleurd deeg) Dit kan 1- 3 u duren vooraleer het afgebakken is. 
Je kunt testen of het brooddeeg hard is door er met een vork op te duwen. 
Als het deeg nog ‘veert’ dan is het nog niet klaar en moet je het nog wat langer laten
bakken.
Je kunt het ook aan de lucht laten drogen. (plaats ze op de chauffage)
Na 48 uur zijn de vormen uitgehard.

FOCUS
Met deze opdracht wensen we naast vele andere zaken de volgende doelen in de focus zetten: 

De leerlingen hebben oog voor eigen mogelijkheden en uiten persoonlijke voorkeuren.
De leerlingen gebruiken intuïtie, verbeelding, ervaringen en emoties in artistieke uitingen.
De leerlingen spelen met samenhang, herhaling en contrast.
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Academie voor  Beeld  S tad  Menen
ONZE VISIE
We moedigen iedereen aan
om zijn/haar beeldende
mogelijkheden te
(onder)zoeken en vorm te
geven. Hiervoor op
onderzoek te gaan in de
(kunst)wereld rond om zich.
Daar moet je een proces
voor doorlopen en er leren
over te praten. Finaal
moedigen we ieder aan om
hun werk te durven tonen
aan de buitenwereld. Dit
alles vraagt een enorm
engagement en ferme portie
enthousiasme van ieder! 

MATERIAAL

Papier of
tekenprogramma op
computer of tablet zoals
bijvoorbeeld Paint of
Gimp
Potloden, stiften, zwarte
stiften

TECHNIEK
Zet je voor je raam en kijk
naar de vorm van het raam.
Heb je een hoog, eerder
smal raam, teken
deze dan zo. Hetzelfde met
een eerder horizontaal,
breed raam. Je tekent deze
zo groot mogelijk! Als je een
handmatige tekening maakt:
Je blad pas je aan de
verhoudingen van je raam.
(liggend of staand)

STAPPEN
Ik heb gekozen om naar buiten te kijken
en te tekenen naar wat ik uit het raam
zie. Ik heb gekozen enkel met zwart te
werken, maar wel veel te variëren in
diktes van lijnen. 

Varieer in lijnen: welke soorten lijnen
kan je maken: dikke, dunne lijnen,
spraypaint, probeer verschillende zaken
uit! Als je de dikte wil aanpassen kan je
het cijfer veranderen in het werkbalkje... 
(Spraypaint zal zo`n soortgelijk icoontje
zijn in de meeste tekenprogramma`s: 

Ga eens voor het venster zitten. Kijk naar buiten. Wat zie
je? Of wat zou je misschien willen zien als je naar buiten
kijkt? Het venster wordt een kader waarin je verbeeld wat je
ziet of zou willen zien!  Je kan deze tekening met potlood 
 op papier maken of je kan deze ook met behulp van een
tekenprogramma zoals bijvoorbeeld Paint of GIMP op een
computer of tablet maken (of een ander tekenprogramma
natuurlijk)! Als je in potlood op  papier werkt, zet je
potloodtekening dan om in zwarte stift! 

FOCUS
Met deze opdracht wensen
we naast vele andere zaken
het volgende doel in de
focus zetten: waarneming

www.academiemenen.be  |  beeld@menen.be
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INSPIRATIEBRON(NEN)

Tip:
probeer eerst eens verschillende lijnen
uit! Deze kan je vinden door de icoontjes
in de werkbalk van het tekenprogramma
uit te testen!
Bij mij ziet dit er zo uit. Het kan zijn dat je
tekenprogramma anders er uit
ziet. Maar de icoontjes zullen min of meer
op elkaar gelijken!

Tip: Je kan ook dit doen als de avond
valt. Als er net nog genoeg licht is kan
het leuk zijn juist het spel tussen licht en
donker te vatten! 

Ik heb gekozen om te tekenen naar wat ik
zie. Maar dit hoeft niet! Je tekening
hoeft hier niet op te gelijken. Jouw
tekening kan een tekening zijn waarbij je
tekent wat je zou willen zien! 
Kijk dan eens naar de Ipadtekeningen
van kunstenaar David Hockney!
David Hockney geeft veel aandacht aan
de kleuren dat hij ziet. Je kan ook altijd
met kleur werken indien je dat wenst! En
vooral: leef je
uit!!

David Hockney

hh
h
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MATERIAAL

Alle materialen kunnen gebruikt worden.
Hoe zotter hoe beter!

BV: koffiefilters (papier of plastiek), bestaand masker
beschilderen of er een collage van maken, een oud
carnavalsmasker, iets in elkaar timmeren,...

De corona besmettingen zijn in onze omgeving bijzonder hoog,
vandaar dat de burgemeester beslist heeft om alle sport én cultuur
(zelfs -12) te verbieden. 
Iedereen weet dat de maatregelen nodig zijn, iedereen moet zichzelf
en de andere beschermen, vandaar onder andere de mondmaskers.
Ik daag de leerlingen uit om een creatief mondmasker te maken...

Het masker hoeft niet echt draagbaar te zijn.
De draagbare en chirurgische maskers kunnen we kopen
in de winkel. 
Wij willen super coole originele maskers!

Zet hem op, laat je fotograferen of neem een selfie!
Stuur het door naar je leerkracht of naar de Academie.
Wij posten deze foto's met plezier op onze facebookpagina of
op de Instagram van Academie Menen.
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MATERIAAL

Alle materialen kunnen gebruikt worden.
Hoe zotter hoe beter!

BV: koffiefilters (papier of plastiek), bestaand masker
beschilderen of er een collage van maken, een oud
carnavalsmasker, iets in elkaar timmeren,...
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MATERIAAL

kladpapier, potlood, gom, kleurstiften, zwart stiftje
behanglijm, plat penseel
oude kranten, wc-papier, aluminiumfolie
ijzerdraad en -tang, 
tesa-crêpe tape
potje water, acrylverf, vod, penseel
zwarte alcoholstift

ONTWERP
Net als Niki de Saint-Phalle gaan we eerst ideeën op papier zetten.
Gebruik niet teveel details, want het is niet gemakkelijk om papier-
maché te beschilderen. Maak minstens 5 ontwerpen. 
Heb je geen ideeën? Kijk hoe de kunstenaars fantasiedieren maken:
door 2 dieren te combineren, door een dier en een voorwerp te
combineren, door een dier te vervormen, ...
Wat kun je nog aan je dier toevoegen? Oren, vleugels, vacht, ...?
Kijk ook goed naar de kleuren van Niki’s dieren.
Ga over de potloodlijnen met een zwart stiftje en kleur in met stift.

DE VORM
Maak de vorm van je gekozen ontwerp na met proppen krant. 
Kleef de verschillende delen aan elkaar met tesa tape. 
Poten kun je eventueel maken met een stukje ijzerdraad,
aluminiumfolie en tesa-crêpe. 

Papier-maché maak je met behanglijm en krant. Scheur een krant in
stukken. Beplak je vorm met de stukjes krant. Gebruik hiervoor een
penseel en behanglijm. Neem je tijd en plak alles goed vast. 
Maak minstens 3 lagen. Hoe meer lagen, hoe steviger! 
Laat alles goed uitdrogen voor je gaat schilderen.

KLEUR
Teken eerst je ontwerp met een zwarte alcoholstift op je papier-
maché-
figuur. Daarna schilder je de kleurvlakken. 
Laat dit drogen en schilder tot slot de zwarte omtreklijnen.

Niki de Saint-Phalle (1930-2002) was een Franse kunstenares. 
Zij gebruikte altijd felle kleuren en dikke zwarte lijnen. 
Ze maakte o.a. Nana’s; grote, kleurrijke, mollige vrouwen. 
Ze maakte ook surrealistische dieren. Surrealisme is een kunststroming uit de
20ste eeuw. Een kenmerk is dat het lijkt alsof je naar een fantasie- of
droomwereld kijkt. De kunstenaar probeert je op het verkeerde been
te zetten door dingen te laten zien die niet realistisch zijn. 
Eén van de bekendste surrealistische kunstenaars was Salvador Dalí.
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�Niki de saint-Phalle

Salvador Dali


