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COMPOSITIE

STAP 1 - ORIËNTEREN

plastic afval dat aanspoelt op stranden, legt dat neer en maakt er 
foto’s van.

2. Wat zie je hier?
3. Dit is fotografe Mandy Barker op een strand in Hong Kong. Ook zij 

verzamelt afval waar ze mooie foto’s van maakt. 
4. Zoals deze met allemaal tandenborstels die ze gevonden heeft.
5. Wat zie je hier? 
6. Gabriel Orozco verzamelt ook afval. Hij sorteert het op kleur en 

vorm. Daarvan maakt hij foto’s die je hier aan de muur ziet hangen 
en dan legt hij wat hij gevonden heeft op de grond ervoor.

7. Dit is een beroemde foto van kunstenares Frida Kahlo door 
fotograaf Nickolas Murray, kijk eens op het volgende plaatje wat 
Jane Perkins hiermee gedaan heeft. 

Groep: 1 en 2

Opdracht: Maak een kunstwerk door dingen neer 
te leggen: een compositie van restmateriaal.

Leerdoelen (vorm, betekenis, beeldaspect):
•De leerling leert over afval, restmateriaal en 
recycling
•De leerling ordent materiaal op kleur en/of 
grootte
•De leerling legt een compositie van restmateriaal

Voorbereiding: Sorteer samen met de leerlingen 
het nieuw verzamelde materiaal over de 
stapelbakken. 

Benodigdheden: 
(Verbruiks)materiaal: doosje restmateriaal + zelf 
verzamelen
Gereedschap: verzamelbakken, camera 

Opmerkingen: Denk vooraf na over de 
gewenste achtergrond voor de composities. 
Werken ze op tafel of op een groot vel papier?

De kunstwerken in de presentatie zijn voornamelijk van 
afval en restmateriaal gemaakt. Er zijn verzamelingen en 
composities te zien. Als je goed om je heen kijkt kan je overal 
wat van maken!

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 



8. Jane Perkins verzamelt heel veel knopen en 
maakt daarmee beroemde kunstwerken en 
personen na. Hier zie je Jane’s interpretatie van 
de foto van Frida. 

9. Lisa Congdon legt ook graag dingen mooi 
neer. Zij gebruikt geen afval maar alle kleine 
dingen die ze mooi vindt en verzamelt. Wat 
valt je op aan hoe het ligt? 

10. Ook hier heeft Lisa Congdon spullen op een 
speciale manier neergelegd. Wat zie je?

STAP 2 - ONDERZOEKEN

STAP 3 - UITVOEREN

TRIGGERS:
Onderzoek klassikaal hoe je spullen kunt neerleggen en hoe er 
steeds een nieuw beeld ontstaat als je iets verschuift. 

Het fijne van ‘tekenen met spullen’ is dat je net zo lang kan 
schuiven en verplaatsen tot je tevreden bent. 

Verdeel de materialen of laat de leerlingen zelf recycle materiaal 
uitzoeken voor hun tekening. 

Laat de leerlingen op tafel een tekening van spullen maken. 

Maak van elke tekening een foto die je later op het digibord kan 
tonen en bespreken. 

•Bekijk de video over het Tijdelijk 
Tapijt van kunstenaar Marianne van 
Heeswijk ter inspiratie. 
•Het hoeft niet echt te lijken. 
•Hebben de leerlingen de andere 
kant van de doppen en materialen 
ook geprobeerd?



*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

Je kan de foto’s afdrukken en ophangen in een poppenhuis als je dat 
hebt en het poppenhuis als museum in laten richten met verzamelingen.

Vraag een leerling: Als ik hier ben in jouw ‘tekening’, waar ben ik dan 
en wat kan ik hier allemaal doen?

Welk stuk ben je blij mee en waarom?
Hoe is dit anders dan tekenen?
Welke kleuren zie je?
Welke vormen zie je?

•Kan je een illustratie bij een actueel thema 
neerleggen?
•Rekenen: groot, klein, tellen.
•Vorm herkennen: rond, vierkant, enz.


