
 
TITEL Magnifiek Grafiek (voorbereidende les) 
Leerjaar PO groep 1, 2 en 3 

Type les Les van 45 minuten ter voorbereiding van de workshop ‘Magnifiek Grafiek’.  

Lesduur 45 minuten 
Omschrijving van 
de les 

Een voorbereidende les aansluitend op de workshop waarbij de kinderen op 
verkennende en makende manier de expositie ‘100 jaar Grafiek uit een 
particuliere collectie ll’ onderzoeken. 
 
Op welke manieren worden grafiek kunstwerken gemaakt? 
Wat vertellen de kunstwerken jou? 
Hoe zou jij je bos tekenen en stempelen samen met je groep? 
 
 
De kinderen maken kennis met de kunstvorm Grafiek. 
Ze maken op eenvoudige wijze kennis met de volgende druktechnieken; 
zeefdruk, ets en linosnede. 
Aan de hand van twee linosneden van de kunstenares Elsbeth Cochius maken 
de kinderen samen één groot bos met zwarte gekleurde bomen met 
gestempelde vingerafdrukken als blaadjes. 
 
De kinderen gebruiken beelden om gevoelens en ervaringen uit te drukken en te 
communiceren (beeldende vorming). 
De kinderen stempelen overlappend met stempelinkt blaadjes met hun eigen 
vingerafdrukken (drukken). 
De kinderen plaatsen de gestempelde blaadjes overlappend door/ over /tussen 
de bomen op het vlak (plaatsing). 
De kinderen bespreken en beschouwen, het in groepsverband samen gemaakte 
product en dat van hun groepsgenoten (reflecteren).  
 

Onderwerpen Grafiek, druktechnieken, stempelen, samenwerken. 
Vakgebied Kunstzinnige Oriëntatie in aansluiting op het bezoeken van een tentoonstelling. 

Leerinhoud  

TULE kerndoel 34 De kinderen werken samen aan één groot getekend, gestempeld bos. 

TULE Kerndoel 44 De kinderen maken kennis met de volgende druktechnieken; zeefdruk, ets en 
linosnede en de bijbehorende materialen (materialen). 
De kinderen maken kennis met kleur, materiaal en vorm van grafiekkunstwerken 
(vormgeving). 

TULE Kerndoel 54 De kinderen tekenen en kleuren zwarte bomen en takken met potlood (tekenen/ 
kleuren). 
De kinderen stempelen blaadjes met hun eigen vingerafdrukken (drukken).  
De kinderen plaatsen de gestempelde blaadjes overlappend door/ over/ tussen 
bomen op het vlak (ruimtesuggestie op het vlak). 

TULE Kerndoel 55 De kinderen kijken/ luisteren naar en praten over hun werk en dat van 
groepsgenootjes (reflecteren).  
 

 

 

 

 



  
Lesplanning Lesduur: 45 minuten 

Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 25 minuten 
Presentatie/ reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer de teksten over de expositie en de bijlage ‘Magnifiek Grafiek (bijlage)’. 
Bestudeer het lesformat ‘Magnifiek Grafiek (lesformat)’ en de inhoud van deze 
voorbereidende les ‘Magnifiek Grafiek VL (lesformat)’. 
Bestudeer de presentatie ‘Magnifiek Grafiek VL (presentatie)’.  
 
 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Maak ruimte op de grond voor het samenvoegen van de 
tekeningen tot één groot bos. 

• Per drie kinderen 1 A-1 tekenblad 
• A-1 tekenbladen voor reserve 
• Zwarte potloden + puntenslijpers + gummen 
• Per drie kinderen 1 stempeldoos 
• Spons of natte doek per groep om de vingertoppen tussendoor 

(inktvrij) te maken en vlekken weg te kunnen poetsen 
• Voor elk kind een schort 
• Bescherm zo nodig de tafels en de grond met plastic tafelkleden/ 

krantenpapier 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  
1. Beamer + laptop of Digibord. 



Inleiding / 
Oriëntatie  

Vertel: Jullie gaan binnenkort naar de expositie ‘100 jaar Grafiek uit een 
particuliere collectie ll’ in TETEM kunstruimte. 
 
Jullie gaan daar kunstwerken bekijken die allemaal verschillend zijn, maar toch bij 
elkaar horen. Deze kunstwerken zijn door kunstenaars gemaakt met 
druktechnieken.  
 
Start de presentatie ‘Magnifiek Grafiek VL (presentatie)’. 
Toon afbeelding 1:  
 
Vraag: Wat zie je? 
Antwoord: Je ziet allemaal soorten stempels en stempelinkt. Met stempels maak je 
een afdruk op papier, dat heet stempelen. Je drukt de stempel in de inkt van het 
stempelkussen en daarna druk je de stempel heel hard op het papier. Zo krijg je 
een afdruk. Dit doen kunstenaars ook, dat noemen ze drukken. Alle manieren 
samen waarop ze kunstwerken drukken noemen ze grafiek.  
 
Vertel: Het is handig voor de kunstenaar om deze technieken te gebruiken. Je kunt 
veel meer dezelfde kunstwerken maken in een korte tijd, dan bijvoorbeeld een 
schilder.  
 
 
Vraag: wie weet waar je nog meer mee kan stempelen in verf of inkt? 
Antwoord: Je kunt met heel veel dingen stempelen, bijvoorbeeld met je 
vingertopjes, met omgekeerde spijkers, met kurken, zelfs met herfstbladeren. 
 
 
Toon afbeelding 2: 
Vraag: Wat zie je hier? 
Antwoord: Je ziet hier een soort raam, dat noemen ze een zeef. De zeef is een 
doek met hele kleine gaatjes, de kunstenaar heeft op een speciale manier een 
tekening gemaakt op dit doek. De kunstenaar doet verf op de zeef en duwt de verf 
door de gaatjes op het papier dat eronder ligt met dat speciale ding wat je ziet, een 
rakel. De verf wordt door de zeef gedrukt. Deze manier of techniek noemen we 
zeefdruk. 
 
 
Toon afbeelding 3: 
Vraag: Wat zie je hier? 
Antwoord: Een kunstenaar is bezig met een ets. Met een metalen pen krast hij 
diepe lijnen in een hele harde plaat van een soort ijzer, om precies te zijn een plaat 
van koper of zink. Misschien heb je die namen wel eens gehoord. Oude deurbellen 
zijn vaak van koper. Als de kunstenaar een fout maakt, kan hij deze lijn niet meer 
weg gummen. Je blijft die lijn altijd zien, dat maakt het maken van een ets best 
spannend voor een kunstenaar. Als hij een fout maakt, moet hij soms helemaal 
opnieuw beginnen.  
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Hier zie je de afdruk van de ets. Deze afdrukken noemen we grafiek of met 
andere mooie woorden; gravures of prenten. Het is best moeilijk voor de 
kunstenaar om de inkt goed te drukken op de tekening om een mooie afdruk te 
krijgen. Daar is iets voor uitgevonden, de drukpers. Je ziet deze pers staan achter 
de mevrouw. Deze machine rolt als een grote deegroller over het papier en drukt 
overal het papier goed tegen de plaat aan met de inkt erop. Zo krijg je een mooie 
grafiek. Als je nieuwe inkt over de plaat doet en een nieuw papier erop legt, kan je 
een nieuwe afdruk maken. 
 
Toon afbeelding 5: 
Vraag: Wat zie je hier? 
Antwoord: Je ziet een soort mes, een guts, waarmee lijnen zijn uitgesneden in een 



stuk van een soort vloerbedekking. Dit materiaal noemen we linoleum. Met een 
roller rolt de kunstenaar verf uit over de plaat linoleum. Daarna legt hij papier op 
deze plaat en maakt hij een afdruk.  
 
Toon afbeelding 6:  
Vertel: De mevrouw die je ziet schilderen en een afdruk ziet maken met een 
reuzenpers is kunstenares Elsbeth Cochius. Zij heeft veel linosneden gemaakt en 
2 grafieken (afbeelding 9 en 10) gaan we zien van haar in de expositie ‘100 jaar 
Grafiek uit een particuliere collectie ll’. 
 
Toon afbeelding 7 en 8 en 9:  
Vraag: Welke kleuren zie je? Wat zie je nog meer? Lijken ze op elkaar? Zie je 
verschillen? 
Vertel: Kunstenares Elsbeth houdt van de natuur, van bomen en takken, van bos 
en wuivend gras. Ze heeft steeds 2 kleuren gebruikt, zwarte inkt voor de lijnen en 
het wit is van het papier zelf.  
Op afbeelding 7 zie je de takken van de bomen kris kras, dwars, door en over 
elkaar heen groeien. De takken hebben geen blaadjes, misschien is het winter. 
Op afbeelding 8 zie je een stuk bos, met wel duizenden takjes zonder blaadjes, 
ook hier is het een wir war van takken. Het heeft zoveel geregend dat de bomen in 
het water staan. Je ziet goed de golfjes in het water.  
Op afbeelding 9 zie je dikke bomen met takken met blaadjes! Ook zie je wuivend 
gras onder de bomen. Dit gras zie je niet op afbeelding 7 en 8. 
  



Opdracht Toon afbeelding 10, laat deze afbeelding op het digibord of de beamer staan 
tijdens de opdracht als voorbeeld/ inspiratie voor de kinderen: 
 
Voor de docent: Laat 3 kinderen op één groot wit A-1 formaat samen werken aan 
deze opdracht op de grond of aan tafels. Laat de kinderen op het papier eerst de 
stammen van de bomen tekenen. De wortels van de bomen en de boomkruinen 
tekenen ze niet, alleen het middengedeelte van de bomen. Laat ze hiervoor het 
hele blad gebruiken van onder tot boven, (zie ook afbeelding 7). Probeer de 
tekeningen van de groepjes op elkaar aan te laten sluiten. Het mooist is als de 
bomen overgaan in de andere tekeningen.  
Er kan gekozen worden voor één groot horizontaal bos, de tekeningen sluiten aan 
één zijde links of aan één zijde rechts op elkaar aan, de tekening in het midden 
sluit zowel links als rechts aan. Of er kan gekozen worden voor horizontale plus 
verticale aansluiting. Zo creëer je één groot groepskunstwerk. Begeleid de 
kinderen hierbij. Hoe kunnen ze de bomen zo tekenen dat ze mooi passen bij de 
andere bomen op de tekeningen van de andere groepen. 
Als het ontwerp van de bomen klaar is per groep en deze goed aansluit op de 
andere getekende bomen, kunnen de groepen apart verder met het inkleuren van 
de stammen en tekenen en kleuren van de takken. De blaadjes, dit zijn de 
vingerafdrukken van de kinderen, mogen overal gestempeld worden, juist over en 
door elkaar heen, over en door de takken en stammen. Het stempelen, kleuren en 
tekenen mag door en over elkaar heen gebeuren, net zoals te zien is op de 
grafieken van kunstenares Elsbeth Cochius. 
 
Vertel: Je ziet een beukenbos met wel duizenden blaadjes, zoveel blaadjes, dat de 
stammen van de bomen erachter verstopt zitten. Als je hier lang naar kijkt hoor je 
bijna de blaadjes ruisen in de wind. Dat kan een rustig gevoel geven. Je ziet hier 
maar een stukje bos, het bos is vast veel groter. Je ziet maar een deel van de 
bomen.  
 
Vertel: Elk groepje heeft een vel A1-papier op zijn tafel liggen, een stempeldoos, 
een natte doek (om tussendoor vlekken weg te kunnen poetsen) en zwarte 
potloden. 
Je mag nu met je groep samen een bos tekenen, teken de bomen net zoals 
kunstenares Elsbeth. Ben je klaar met je groep, leg dan jullie tekening op de 
grond, op de plek waar de juf/ meester dit bedacht heeft en teken samen nog meer 
bomen, om één mooi, groot bos te maken. Daarna mag je met je eigen groep met 
het tekenblad weer terug naar je eigen plek. Maak daar samen de bomen af; kleur 
de bomen in met zwart en overal mogen takken getekend worden en blaadjes 
gestempeld worden met je vingerafdrukken. Jullie mogen over en door elkaar heen 
stempelen, tekenen en kleuren. Veel plezier! 
 
Als iedereen klaar is, gaan we handen wassen. Daarna gaan we de 
stempelkunstwerken op de goede plek op de grond leggen en bekijken we hoe het 
grote bos geworden is.  
 

Presentatie/ 
reflectie 

Leg met de kinderen het gemaakte werk per groep neer op de grond, de 
kunstwerken vormen samen één groot bos met ontelbare blaadjes. 
 
Vragen:  

- Wat valt er op aan jullie bos? 
- Welke boom of welk stuk van het bos vind je bijzonder en waarom? 
- Lijkt jullie bos op het bos van kunstenares Elsbeth? 
- Hoe ging het samen werken? 

 
 
  

 
 


