
KUNSTSCHILDEREN 

KLEEDJE/AANBRENG 

Het tapijt van Bayeux is een 70 meter lang tapijt dat het verhaal vertelt van een grote veldslag. Omdat we 

weten dat dit DE manier is om als speelplein later in een museum te komen, proberen we die kunst minstens te 

evenaren (maar beter nog te overtreffen). 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Witte lakens (50 cm op veel meter, liefst aan elkaar gestikt), tafels om het doek aan omhaag te hangen, 

papiertape of toneelklemmen om het doek omhoog te hangen, lange fijne penselen, 1 kartonnen bordje per 

persoon, verf,... 

SPEELIMPULSEN           

Frans spreken: 

Echte grote kunstenaars spreken Frans. Ook al zijn ze niet Franstalig! We oefen dus ons 'Flamançais' 

(Nederlands spreken met een zeer Frans accent) 

Enkele voorbeelden van goed Flamançais: 

- Het is je kan geveren mij de peinture rouge? 

- Waarom je doet die mannetje in groen? 

- Je mag mij schilderen een chien 

- Ai, ik heb gecrackeren mijn doigt, ik mag schilderen met mijn oofd? 

- Je mag mij schilderen een kip met brillen 

- Die meisje is te moche om te schilderen, we zullen ze maken mooi 

 

Schildersmantel: 

Om onszelf te beschermen en er wat kunstzinniger uit te zien zorgen we dat we allemaal een schildermantel 

hebben waar we onze penselen en handen probleemloos aan kunnen afkuisen. Veel te grote witte t-shirts of 

witte lakens met een gat in kunnen allebei! 

 

Het palet: 

Per persoon maken we een schilderspalet: een stuk karton of appelschaaltje met een gat in waar je duim door 

moet. Daarop kan je dan altijd je kleuren mengen als je gaat schilderen. 

 

Snor schilderen: 

Om de vlotte polsbeweging te krijgen oefenen we alvast op elkaar: met in je ene hand je palet, in je andere 

een verfborstel, ga je gestrekte arm en geoefende hand een snor schilderen op je collega! 

 

Verhaal bedenken: 

We bedenken een concept waarover we gaan schilderen. Dat kunnen speelpleinverhalen zijn, of een verzonnen 

verhaal binnen het weekthema, of eender wat dat leeft onder de kinderen 

 

Taferelen: 

We verdelen het doek in verschillende panelen, die best in elkaar overvloeien. En dan kunnen we aan de slag! 

 

BEGELEIDERSTIPS  

Achtergrondkleur 

Soms is het gemakkelijker om de achtergrond al op voorhand gedaan te hebben: het volledige laken blauw 

kleuren kan je gemakkelijk met textielverf (zelfs in een wasmachine), als je twee kleuren nodig hebt (gras en 

lucht bv) gebruik je misschien best de traditionele batikmethode (in een emmer). Veel sneller een mooi effect 

dan een gewoon wit doek! Tenzij je voor het sneeuwlandschap gaat natuurlijk.  

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

