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Benodigdheden voor de les 

•  Papier 

•  Potlood 

•  Lat en geodriehoek 

•  Restjes stof 

•  Naainaald en draad 

 

Wat houdt deze focus in? 

Kunst - mode 1B 
Er staan geen punten op de lessen focus, in de les draait het rond creativiteit met de nadruk op sociale en 
maatschappelijke vorming.  
We staan stil bij een gezonde levensstijl, hebben aandacht voor sociale vaardigheden, ... 
Daarnaast gaan we artistiek - creatief aan de slag. 
 

 

Lesuitwerking Met dit lesvoorbeeld staan we stil bij thema FEEST - wat hebben we allemaal nodig om een feest te organiseren?  
                           Hoe kunnen we onze tafel mooi aankleden. Welke kleuren kan je combineren? ... 
 

 

Lesmateriaal 
Voorbeeld placemat 

 

 

 

 



Timing Werkvorm 

5 min. Onderzoekend leren 

De leerlingen denken na hoe ze tot de vorm van de placemat kunnen komen. 

De leerkracht meet samen met de leerlingen de grote van de voorbeeld placemat op (bijvoorbeeld 30x40) 
 

10 min 
Opdracht 

Elke leerling tekent het patroon/de vorm van de placemat 

− Neem een groot blad papier of kleef 2  A4 bladeren aan elkaar 

− Teken met een potlood een rechthoek van 30cm x 40cm met perfect rechte hoeken: gebruik je geodriehoek 

− Knip het patroon zorgvuldig uit 

5 min 
Denken - delen - uitwisselen 

De leerlingen gaan op zoek naar leuke passende stofjes voor hun placemat, welk kleuren passen bij mijn feesttafel, welke 
kleuren zijn trendy. 
Zorg ervoor de dat de leerlingen 1 groot stuk stof hebben om de basis/de vorm van hun placemat in uit te knippen. 

20min  
Creatief aan de slag 

De leerlingen knippen de vorm van de placemat uit de restjes stof of vilt. 
Laat ze hierin de vrije keuze, maken ze placemat in 1 kleur, in meerder kleuren, met een figuur erop,... 

Ze kunnen de stofje opkleven, opnaaien met een naaisteek ( in de klas hebben we met de naaimachine gewerkt), de boorden 
uitrafelen,... 

 

       
 

 


