
Een Beeldend kunstproject  / Cultuureducatie waarbij kinderen uit het basisonderwijs 
alleen en toch samen een kunstwerk maken wat een plaats kan krijgen in de school.

Ontwikkeld door: Marjo Potma - Mei 2020 - website: www.marjopotma.nl

1

Contactpersoon

E-mailadres
Website

Marjo Potma Art Projects

Marjo Potma

Beeldend kunstenaar / Cultuureducatie / Onderwijs
e-mail: info@marjopotma.nl

website: www.marjopotma.nl

Marjo Potma Twitter

“Op een wolkje”
Met deze kunstopdracht gaan de kinderen alleen en toch samen een groot kunstwerk maken 
wat een plaats kan krijgen in de school. Ze tekenen zichzelf zittend op een grote wolk. Vanaf 
deze wolk, hoog in de lucht, bekijken ze hun eigen omgeving hoe deze er nu uitziet. Terwijl ze 
zich voorstellen dat ze zittend op een wolk “rondvliegen” maken de leerlingen kleine 
tekeningen of schrijven ze kleine verhaaltjes over wat ze zoal zien of meemaken. Dat kan bv. 
gaan over het thuis onderwijs, stoepkrijten, de berenjacht, handenwassen, enz. Al deze wolken 
worden met touwtjes aan het plafond in de school gehangen of op de ramen geplakt, zodat het 
één groot wolkendek wordt, waaruit is af te lezen wat de kinderen hebben gezien, gedaan of 
belangrijk vinden in deze bijzondere periode.

Doelgroep Basisonderwijs groep 1-2-3-4-5-6-7-8

Genre Beeldend / Sociaal emotioneel / Maatschappij

Locatie Thuis

Lesruimte Tafel om op te werken

Benodigdheden We gebruiken materialen die meestal wel aanwezig zijn op 

school en thuis. (Zie materialen lijst) 

Lesvorm Thuis zelfstandig werken

Lesduur -

Aantal deelnemers -

De school De docent van de groep neemt het werk wat de kinderen 
thuis gemaakt hebben in ontvangst en zorgt dat het een 
plekje krijgt in de school of op een andere locatie zoals een 

bibliotheek, gemeentehuis, enz. 

Kostprijs Gratis voor alle basisscholen. 

Bijzonderheden Zie bijgevoegde werkbeschrijving voor de leerlingen waarmee 
zij zelfstandig thuis aan het werk kunnen gaan.

Waarom dit project Ik heb dit project ontwikkeld voor basisscholen, 
scholengroepen, bibliotheken, gemeentes, enz. om het 

mogelijk te maken dat basisschoolkinderen in deze bijzondere 

periode een bijzonder kunstproject kunnen maken.

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.marjopotma.nl&data=02%7C01%7C%7Cdc0291239bb24fd6f5de08d75beb5ea3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637078938781117898&sdata=H1FvAabNIlX%2FJdsXOcNPU4MKpxjJL%2FHzNp222jBCEVc%3D&reserved=0
mailto:info@marjopotma.nl
http://www.marjopotma.nl/


Wat heb je nodig

Het zou fijn zijn als de school zorgt voor:
Papier: wit tekenpapier 200 grams. 
Per leerling 2 vellen van ongeveer  50 bij 32 cm. 
En 2 vellen van ongeveer 16 bij 25 cm.
(niet opgerold meegeven aan de leerlingen, zodat het 
papier mooi plat blijft voor een mooier resultaat)
Dikke zwarte stift: een goede stift voor een mooie zwarte 
lijn.
Touwtje: een rolletje, niet te dik, maar wel stevig touw.

De kinderen  hebben thuis vast wel kleurpotloden, stiften 
of krijtjes.

Gebruik sterke lijm waarvan het papier niet gaat 
bobbelen voor een mooier resultaat.
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Beginnen met de wolk
Tekening van jezelf 

dubbel maken

Teken met een dikke zwarte stift een mooie 
grote wolk op één van de grote vellen papier. 
Als het klaar is knip je de wolk uit, met de 
zwarte lijn er nog aan.

Beginnen met tekenen van jezelf

Teken met een dikke 
zwarte stift jezelf op één 
van de kleinere papiertjes.

Hier zie je een paar voorbeelden hoe je jezelf zou kunnen tekenen. Maar iedereen 
ziet er natuurlijk anders uit. Gebruik ook veel fantasie bij jouw eigen tekening.

Leg nu de tekening van jezelf op het 
andere kleine papiertje en knip dit 
samen dubbel uit, zodat je nu 2 dezelfde 
vormen hebt. 
Eén getekend en de andere nog wit.
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op 

Verder werken met de wolk
Kleuren van de 

tekening van jezelf

Stel je voor dat je op een grote witte wolk zit waarop je door de lucht vliegt. Je kijkt naar beneden om je heen.  Wat kun je zien vanaf je wolk?
Maak tekeningetjes en of schrijf kleine verhaaltjes op je wolk van papier die je gemaakt hebt over wat je hebt gezien of meegemaakt in deze 
bijzondere periode. Dat kan gaan over de Berenjacht, over het stoepkrijten, over handenwassen, of over hoe je thuis les krijgt, enz. 

Op deze afbeeldingen zie je voorbeelden hoe je dat zou kunnen doen.  Teken wat jij belangrijk vindt en maak dus je eigen wolk op jouw manier.

Ga nu  verder met het inkleuren van de 
tekening van jezelf met kleurpotloden 
of stiften.
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De achterkant van de wolk maken
Tekening van jezelf op de 

wolk plakken

Plak je uitgeknipte wolk, waar 
je jouw eigen tekeningetjes en 
verhaaltjes op hebt gemaakt, 
nu op het grote andere nog 
witte papier. Gebruik geen 
behanglijm, maar lijm waar het 
papier niet van gaat bobbelen. 
Zoals sterke lijm of papierlijm.
Leg er even een paar grote 
zware boeken op, zodat je wolk 
van  papier mooi plat vast 
gelijmd wordt. 

Knip de nu dubbel geplakte wolk 
nog een keer uit. 
Eén kant van je wolk is vol met jouw 
tekeningen en verhaaltjes en de 
andere kant van de wolk is nog wit. 
Teken met de zwarte dikke stift ook 
op deze witte kant aan de randen 
van de wolk een mooie zwarte lijn 
en zet met de zwarte stift hier je 
naam op.

Plak nu de 
uitgeknipte 
tekening van 
jezelf op de 
gekleurde 
kant van je 
wolk, zoals je 
op de 
afbeelding 
kunt zien
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Maak de achterkant verder af Neem je kunstwerk mee naar school

Neem je wolk mee naar school. 
(Niet oprollen!!! Het moet mooi plat blijven, dan kan het mooier opgehangen worden) 
Zoek samen met je meester of juf een mooi plekje om alle wolken van alle kinderen bij elkaar op te 
hangen, zodat het samen één groot wolkendek wordt. 
Dat kan door alle wolken op de ramen te plakken, maar dat kan ook door er 2 gaatjes in te maken en alle 
wolken aan het plafond in de school te hangen aan twee touwtjes, zodat je eronderdoor kunt lopen. Net 
zoals bij echte wolken. Al deze wolken zijn ook een mooi groot verhaal van wat jullie belangrijk vinden in 
deze bijzondere periode.

Plak nu het witte figuurtje (wat je 
eerder hebt uitgeknipt) tegen de 
achterkant van de tekening van 
jezelf, die je al vast hebt geplakt. 
op de wolk. Nu heb je ook een 
mooie achterkant en is alles een 
beetje steviger geworden.

Plak alles even tegen het raam 
met een plakbandje, zodat je er 
doorheen kunt kijken. 
Dan trek je met de zwarte stift 
alleen de tekening van jezelf over, 
zodat beide kanten er hetzelfde 
uit zien.
Dan leg je alles weer op de tafel 
en kleur je ook deze kant van  de 
tekening van jezelf in.
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Maak een mooie foto van hoe jullie kunstwerk in de school hangt.

Veel plezier met het maken van dit kunstwerk.
Met vriendelijke groet,
Marjo Potma            
www.marjopotma.nl
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