
Hoi leerlingen van de BB,  
 
 
hoe gaat het met jullie? Ik hoop goed!  
 
We zitten alweer in week 2 van homescholing.  
Hoe is het vorige week gegaan? Sturen jullie weer wat foto's als je een opdracht hebt gemaakt?  
Als je vragen tussendoor hebt of je wilt iets delen, mail mij gerust!  
 
Ik heb voor deze week weer een paar opdrachten voor jullie.  
Omdat ik niet weet welke materialen jullie thuis hebben, houd ik het voor nu eenvoudig.  
Het enige wat je nodig hebt zijn: tekenpotloden, kleurpotloden en eventueel krijt en stiften.  
 
Hieronder eerst een filmpje: Ik wil Kunstenaar worden  
https://www.youtube.com/watch?v=OHPEE38BE_k&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&i
ndex=7  
 
 
Ze hebben het in dit filmpje over Salvador Dali.  
Google hem maar eens, dan kom je heel veel over hem te weten. Hij had een erg boeiend leven.  
Hij schilderde veel uit zijn dromen.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OHPEE38BE_k&list=PL4Lbgl687hr4TTimee4jt0FdH9Fbn9XuE&i
ndex=7  
Salvador Dali  
 
https://www.youtube.com/watch?v=y_TlaxmOKqs  
Droom van Dali in samenwerking van Disney  
 
Opdracht 1:  
Teken 2 bomen:  
-1e boom zoals je deze in de natuur ziet:  
Met wortels, stam, takken, bladeren eventueel vruchten, dieren in de boom.  
Kleur de boom natuurgetrouw in.  
 
-2e boom zoals je wil dat hij eruitziet (ala Salvador Dali)  
Ga helemaal los met je fantasie!  
Heeft de doom wel bladeren? Of hebben de bladeren een andere vorm?  
Wat voor kleur is de stam?  Dat kan iedere kleur zijn!  
Wat groeit er aan de boom? Zijn dat vruchten? Of voetballen, goudblokken, telefoons, klokken, 
milkshakes, boeken?  
Je hebt alle vrijheid!  
 
Opdracht 2:  
Voor dit jaar staat ook nog portret tekenen op het programma.   
Omdat dit iets is waarbij je niet zoveel materialen nodig hebt, is het misschien leuk om deze 
opdracht thuis te doen.   
 
Hieronder stuur ik jullie wat filmpjes van voorbeelden! Zet het filmpje af en toe op pauze ; )  
Het laatste filmpje is door een meisje uit het voortgezet onderwijs gemaakt.  
Materialen:  
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potlood  
papier  
gum  
liniaal  
 
 
De laatste opdracht die ik mee stuur is het tekenen van Emojis.   
Je kan een emoji maken die uitdrukt hoe jij je nu voelt. Je kan ook een kat, voetbal of ander soort 
emoji maken.  
Veel plezier! Vergeet niet het werk naar mij te mailen als het af is!  
 
Groeten,  
Juf Hester  
 
Portret en emojis: Kijk eerst naar de filmpjes voordat je aan de slag gaat.  
https://www.youtube.com/watch?v=ShOUqJNquuA  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yGW8qOOJdRY  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eu6U1SCenac  
Emoji tekeningen  
Je kan tekenen hoe jij je nu voelt : )  
 
Hoe teken je een gezicht?  
stappenplan om een gezicht te tekenen voor de oudste leerlingen van de basisschool  
www.youtube.com  
https://www.youtube.com/watch?v=gbC06VU-QIk  
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