
 

 Superstencils VL 

Leerjaar: PO groep 7 en 8 

Type les: Voorbereidende les in aansluiting op de tentoonstelling ‘De Tijdelijke 
Textieldrukkerij’ in De MuseumFabriek 

Lesduur  45 minuten  

Omschrijving van 
de les: 

Een workshop waarbij de kinderen op een verkennende, beschouwende en 
actieve manier logo’s onderzoeken. 
 
Wat zijn logo’s? Wat was het eerste logo? Waar moet een goed logo aan 
voldoen? 
 
De kinderen bekijken een korte presentatie over textiel en logo’s. 
De kinderen onderzoeken verschillende logo’s en zoeken logo’s van merken. 
Ze vergelijken in groepjes de logo’s en bedenken waar een goed logo allemaal 
aan moet voldoen. 
De kinderen kiezen in groepjes welk logo zij het beste vinden en presenteren dit 
voor de klas. De klas stemt zodat één logo wordt uitgeroepen tot winnaar. 
De kinderen reflecteren op de les en koppelen terug wat zij hebben geleerd. 
 
De kinderen denken na over de plaatsing van de figuren op het vlak 
(compositie). 
De kinderen beschouwen verschillende vormsoorten in logo’s (open, gesloten, 
restvorm, etc.) (vorm). 
De kinderen krijgen inzicht in aan welke eisen een logo moet voldoen (vorm). 

Onderwerpen Logo, ontwerpen 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend) 

 

Leerinhoud  
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De kinderen kunnen ze grondvorm van verschillende logo’s herkennen 
(compositie). 
De kinderen kunnen verschillende vormsoorten beschouwen en benoemen 
(vorm). 
De kinderen kunnen analyseren waarom logo’s aantrekkelijk zijn of niet (vorm). 
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De kinderen kijken/luisteren naar en praten over eigen werk en dat van 
anderen. (reflecteren). 

 
 

 

Uitvoering Superstencils VL 

Lesplanning Totaal: 45 minuten 
Inleiding: 10 minuten 
Opdracht: 30 minuten 
Reflectie: 5 minuten 

Voorbereiding Bestudeer dit lesformat. 
Bestudeer de presentatie: ‘Superstencils VL (presentatie)’ 
Bekijk het werkblad: ‘Superstencils VL (bijlage)’. 
 
Zet de volgende technische materialen klaar: 



 Digibord of beamer 

 Computers, laptops of tablets (1 per 3 of 4 kinderen) 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Print het werkblad: ‘Superstencils VL (bijlage)’ 1x per 4 kinderen 

 Tekenpotloden 

Inleiding/ 
oriëntatie 
 
 

Start de presentatie: ‘Superstencils VL (presentatie)’ 
 
Toon afbeelding 1 
Vertel: Binnenkort gaan we met de klas naar de MuseumFabriek. Daar is een 
tentoonstelling die heet ‘De Tijdelijke Textieldrukkerij’. We gaan het museum 
bekijken en daarna een workshop doen. Vandaag bereiden we ons voor op de 
bezoek. We denken alvast een na over het onderwerp van de tentoonstelling. 
 
Toon afbeelding 2 
Vraag: Wat zie je hier? Wat wordt hier gedaan, denk je?  
Antwoord: Dit is een foto van een textieldrukkerij in Enschede.  
Vraag: Is deze foto van vroeger of nu? Waarom denk je dat? 
Vertel: De foto is gemaakt rond 1930. Er kwamen in die tijd veel mensen naar 
Enschede om te werken in fabrieken, zoals je die hier ziet. Ze maakten er 
textiel. Textiel is een verzamelnaam voor alle soorten stof. In de 
MuseumFabriek was vroeger ook zo’n textielfabriek. Binnenkort gaan jullie met 
de klas de workshop ‘Superstencils’ doen, waar het gaat over twee dingen: 
textiel bedrukken en logo’s. 
 
Toon afbeelding 3 
Vraag: Wat zie je hier? Kan je de letters herkennen? 
Vertel: Dit is het allereerste Nederlandse logo. Het is bedacht in 1602, meer dan 
400 jaar geleden. Het was van de VOC. 
Vraag: Waarom gebruikte de VOC een logo, denk? 
Antwoord: Dan konden mensen ze herkennen als ze kwamen. De VOC reisde 
de hele wereld over om handel te drijven. Ze zetten hun logo overal op: kratten, 
kisten, vlaggen en ook op muntjes. 
 
Vraag: En vandaag de dag? Zie jij wel eens logo’s om je heen? 
(laat de kinderen kort in tweetallen ervaringen uitwisselen) 
Vraag: Waarvoor worden die logo’s gebruikt? 
Vertel: Zodat mensen kunnen zien van wie het is, of wie het heeft gemaakt. 
Eigenlijk dus hetzelfde als bij de VOC. 

Opdracht Voor de docent: vorm in de klas groepjes van ongeveer vier kinderen. 
 
Jullie krijgen per groepje de volgende opdracht: zoek vier logo’s (in de klas of 
op internet). Onderzoek de logo’s met behulp van het werkblad: ‘Superstencils 
VL (bijlage)’. Beschrijf overeenkomsten en verschillen. Beslis daarna welk logo 
jullie het beste vinden. 
 
Als iedereen met zijn groepje het beste logo heeft gekozen, presenteer dit beste 
logo dan voor de klas. Geef een reden waarom jullie gekozen logo het beste is. 
 
Voor de docent: noteer de redenen waarom de kinderen juist die logo’s hebben 
gekozen. Voorbeeldredenen: 

 Je kan meteen zien voor welk bedrijf het is 

 De kleuren zijn goed gekozen 

 Het is een helder en rustig logo 

 Het is van veraf goed te herkennen 

 Je kan aan het logo herkennen wat het bedrijf doet 

 Er is gebruik gemaakt van een dier of voorwerp, en dat ziet er leuk uit 



 Etc. 
 

Als iedereen met zijn groepje het beste logo heeft gekozen, presenteer deze 
kort voor de klas. Geef een reden waarom jullie gekozen logo het beste is.  
 
Noteer ook de namen van de logo’s op het bord. Als alle merknamen van de 
logo’s zijn opgeschreven, bespreek dan eerst met de klas waaraan een goed 
logo volgens de kinderen moet voldoen. Gebruik hierbij de redenen van de 
kinderen. 
 
Daarna kunnen de kinderen stemmen op het logo  dat zij het beste vinden van 
die net gepresenteerd zijn. Let op: stem één keer en stem niet op de eigen 
gekozen logo. Het logo met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot ‘beste 
logo’ en is de winnaar. 

Reflectie Bekijk nog eens het winnende logo en kijk terug op de les. 
Vraag: 

 Wat heb je vandaag geleerd? 

 Waar moet een goed logo allemaal aan voldoen? 

 Wat was er lastig vandaag? 

 Was je het eens met het winnende logo? Of vond je een andere 
eigenlijk beter? Waarom?  

Opruimen Leg alle spullen terug waar het hoort. 

 


