
Hoi leerlingen van de BB! 
 
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond en genieten jullie ook een beetje van deze bijzondere periode ; ) 
 
Hieronder heb ik een paar ideeën voor jullie, zodat je ook thuis bevo kunt doen. 
We gebruiken simpele materialen, die jullie waarschijnlijk allemaal thuis hebben: 
Papier en potlood ; ) 
 
Eigenlijk stond deze week de kunstenaar Alberto Giacometti op het programma.  
Google hem maar eens. 
Zijn beeldjes worden gemaakt van klei en brons. Hier gaan we later op school  mee aan de slag. 
Hij maakt mensfiguren, maar ook dieren. 
Voor nu kun je zijn werk bestuderen en een van zijn beelden natekenen, of geïnspireerd door zijn werk een 
tekening maken. Dit kan je als voorstudie gebruiken voor het beeldende werk wat we later in de bevoles gaan 
maken. Voor de kinderen die het beeldje al hebben gemaakt is het maken van de tekening een achteraf studie ; ) 
 
Wat valt je op aan zijn werk?  
Zou je mensen, in de verhoudingen die hij gebruikt, op straat tegen kunnen komen? 
Wat voor bewegingen maken ze? 
Waarom zou hij voor deze verhouding gekozen hebben? 
Wat vind je van zijn werk? 
Wat kan je verder voor bijzonderheden over de kunstenaar vertellen? 
 
Opdracht 1: Alberto Giacometti 
Maak aan de hand van zijn werk een tekening.  
Als je houtskool heb kan je tekening met houtskool maken, anders gewoon met potlood en eventueel later met 
zwart krijt inkleuren. 
 
Opdracht 2: Grafische opdrachten 
Deze week kan je ook met deze uitdagende tekeningen via Youtube aan de slag. 
Het is handig als je het filmpje tussendoor af en toe op pauze zet, zodat je rustig de volgende stap kunt zetten. 
De materialen die je er voor nodig hebt: 
Papier 
Potlood 
Gum  
Liniaal 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mhPl2qh-ijE&list=PLgfT9bzNz9DedD0NJxYyPj5l7i6sZ_Y9M 
 
Speciaal voor Lucy ; ) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KnZQYXPJnXU 
Illusies 
 
https://www.youtube.com/watch?v=H-6KMpiA68Y 
 
Doodle art, een fijne oefening waarbij je niet hoeft na te denken. 
 
 
Veel plezier! Volgende week stuur ik nieuwe ideeën. 
Mocht je ondertussen vragen hebben, of een tekening per mail willen laten zien, mail mij dan gerust. 
En anders vind het leuk om jullie tekeningen te zien als we weer op school zijn! 
 
Groeten, 
Juf Hester 
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