
 

Les Druk, druk, druk  

 

Lesinhoud 

Kunstenaar Leintje Hoogenkamp komt in de klas om haar werk te laten zien, erover te vertellen 

en om een workshop materiaaldruk te geven. 

De klas wordt in twee groepen verdeeld: één volgt de workshop, en één voert met jou enkele 

opdrachten uit. Halverwege wordt er gewisseld. 

Lesdoelen 

 De leerlingen raken bekend met het beroep van kunstenaar en met het begrip ‘kunstwerk’. 

 De leerlingen kunnen een verband leggen tussen het soort materiaal en de afdruk ervan. 

 De leerlingen raken bekend met vormen en eigenschappen van materialen. 

 De leerlingen raken bekend met de techniek materiaaldruk. 

Benodigdheden 

 film over Leintje Hoogenkamp 

 digibord/beamer 

 krat of doos met de verzamelde materialen 

 wit of lichtblauw A4 papier (per leerling 8 velletjes) 

 waslijn met knijpers om drukwerk op te hangen (in de drukwerkplaats) 

 naamstickers voor de leerlingen 

 scharen, lijm, schorten (voor de helft van de klas) 

 de lesmaterialen die Leintje meebrengt 

Tijd 

 introductie: 7 minuten 

 workshop: 25 minuten 

 opdrachten in de klas: 25 minuten 

 afsluiting: 10 minuten 

Voorbereiding 

 Richt in je eigen klaslokaal een ruimte in waar genoeg ruimte is om met de halve groep 

leerlingen de workshop te kunnen volgen. Er moeten genoeg tafels en stoelen staan; elke 

leerling heeft 50 centimeter werkruimte nodig. Bedek de tafels met oude kranten of zeil. 

 Hang genoeg meters waslijn met knijpers op in het lokaal of in de buurt van het lokaal, zoals 

op de gang. Gemiddeld maken de leerlingen 8 tot 10 drukken, vanwege deze grote productie 

van nat werk heeft iedere leerling minimaal 1 meter nodig. 

 Regel een hulpouder of groepshulp om te assisteren bij de workshop van Leintje. 

 Verdeel de klas in twee groepen en zorg dat iedere leerling een naamsticker opplakt.  
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