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COLLAGE MET PLASTIC

STAP 1 - ORIËNTEREN

daar wat over vertellen?
3. Wist je dat de auto’s die je ziet rijden met reclame erop heel vaak 

beplakt zijn met grote stickervellen? Van een bedrijf dat autostickers 
maakt mochten we de stukken die ze over hadden meenemen. Met 
dat materiaal gaan jullie vandaag werken.

4. Dit kunstwerk is van Dianna Cohen, wat valt je op? Dianna is een 
schilder, vormgever en ruimtelijke kunstenares. Ze maakt vaak werk 
van plastic, omdat iedereen met het materiaal te maken krijgt, arm 
of rijk. Ze hoopt met haar werk mensen bewust te maken van het 
materiaal, het is overal en vervuilt helaas de oceanen.

5. Ook dit kunstwerk is van Dianna Cohen. Het is gemaakt van 
allemaal plastic tasjes.

6. Het teken met de drie pijlen gaat over recyclen. Leveren jullie thuis 

Groep: 3 en 4

Opdracht: Experimenteer met een collage met 
plakplastic.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling leert over duurzaamheid
•De leerling maakt een collage van plakplastic
•De leerling experimenteert met verschillende 
collage technieken

Voorbereiding: Verzamel met de leerlingen mooi 
gekleurd plastic, van bijvoorbeeld snoepjes. 

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: bierviltjes, plakplastic
Gereedschap: scharen

Opmerkingen:  Als je dat hebt kan je er ook 
voor kiezen om op plastic sheets te werken, zodat 
je bij het transparante plastic het licht er doorheen 
ziet. 

Wat is een collage ook alweer?

Vragen bij afbeeldingen  / verhaal / film 

1. Niet al het afval wordt verwerkt. Een deel komt helaas 
in de natuur en zee terecht. Alejandro Duran verzamelt 
plastic afval dat aanspoelt op stranden, legt dat neer en 
maakt er foto’s van.

2. Wie van jullie heeft stickers of spaart er stickers? Wie wil 



ook het glas, plastic, papier apart in? Als je 
van oude materialen iets nieuws maakt noem je 
dat recyclen.

STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Het meegeleverde plakplastic kan uitgeknipt en opgeplakt 
worden. Oefen samen met het knippen en losmaken van de 
papierlaag van de stickerlaag. Wat valt je op?

Bedenk of je deze opdracht een onderwerp of thema wil 
meegeven dat aansluit op andere vakken. Vrij laten kan natuurlijk 
ook, dat geeft weer ruimte voor experiment.

Maak een collage van plastic. 

Knip vormen uit het plakplastic. 
Experimenteer met overlappingen. 

•Leg af en toe de les stil en laat 
leerlingen hun tips en ontdekkingen 
delen.
•Bij het plakplastic kun je op de 
achterkant op het papier tekenen, 
voor leerlingen die preciezer willen 
knippen. 
•Wat gebeurt er als je twee kleuren 
plakplastic over elkaar plakt?



*NB Dit is een voorbeeld, pas de les of werkvorm aan naar jouw groep en thema’s op dit moment.
Voor het behouden van de leerlijn is het behouden van de leerdoelen belangrijk. © www.ikpionier.nl

VERDIEPING

STAP 4 - REFLECTEREN

VAKOVERSTIJGEND

Waar kunnen er kleine details in de collage aangebracht worden?

Kunnen de leerlingen letters uit het plastic knippen?

Wat heb je ontdekt?
Waar ben je trots op?
Hoe was dit anders dan met papier werken?

•Wat wordt er allemaal van plastic gemaakt?
•Wat kun je ontdekken over de plastic soep?
•We werken met restmaterialen van een auto 
bestickering bedrijf. Wat kan je ontdekken over 
rijdende reclame? Wat zou jij op je auto plakken?


