
Naam:  
Abstract schilderen  

Beschrijving:  
Abstract schilderen is meer dan willekeurig wat 
vormen en kleuren aanbrengen. Je maakt gebruik 
van spatels, sponsjes en tape. Spannend, en het 
resultaat is indrukwekkend. We werken op een 
schilderdoek met acrylverf. 

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur   

Leeftijd:  
Alle leeftijden: moeilijkheidsgraad aangepast aan 
de leeftijd. 

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln.  

 

Naam:  
Schilderen naar de Aboriginals   

Beschrijving:  
De Aboriginals leven verspreid op een groot stuk land 
omdat ze leven van datgene dat in de natuur leeft. Om 
met elkaar in contact te blijven maakten ze kaarten met de 
ligging van hun dorpen. Doorheen de jaren zijn ze de 
kaarten gaan versieren met puntjes, daaruit is de 
Aboriginal kunst ontstaan. Wij maken vandaag zelf zo’n 
Aboriginal kunstwerk.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Lagere school  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur + 
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 
 

 

 
 

 



Naam:  
Schilderen naar Van Gogh  

Beschrijving:  
We vertellen het verhaal over Van Gogh aan de 
hand van zijn eigen schilderijen. Zo leren we 
Vincent Van Gogh beter kennen. Nadien maken we 
zelf met acrylverf twee van zijn bekendste werken 
na. Je gaat naar huis met een dromerige 
sterrenhemel of met de klassieke zonnebloemen.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Lagere school  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

Naam:  
Schilderen naar Seurat  

Beschrijving:  
We vertellen over de schilder Georges Seurat, de 
man die het pointillisme uitvond. In deze stroming 
werden schilderijen opgebouwd uit kleine puntjes 
verf. We gaan zelf aan de slag met deze techniek 
en maken met kleine puntjes een prachtig 
landschap. Iedereen zal versteld staan met welk 
mooi resultaat je naar huis zal stappen. 

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Lagere school  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

 
 

 



Naam:  
Schilderen van Skyline  

Beschrijving:  
We schilderen niet met borstels maar met karton. 
Via deze vernieuwende maar eenvoudige techniek 
kom je tot een skyline die je nog nooit eerder zag 
en kan je met een knap resultaat uitpakken.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
1 uur voor kleuters 2 uur voor kinderen van de 
lagere school.  

Leeftijd:  
Alle leeftijden, moeilijkheidsgraad aangepast aan 
de leeftijd   

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 
 

Naam:  
Schilderen met sjablonen   

Beschrijving:  
In deze workshop gaan we aan de slag met 
acrylverf op doek. Sjablonen zijn zeer geschikt voor 
jonge kinderen en het is gemakkelijk om zo een 
patroon of herhaling in je werk te brengen. 
Figuurtjes zijn er in alle vormen en maten. Zo ga je 
naar huis met een mooi klein kunstwerkje.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
1 uur  

Leeftijd:  
Kleuters   

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 



Naam:  
Grafische technieken: Monotypes  

Beschrijving:  
Monotype is een fascinerende mengeling van schilderkunst 
en drukkunst. Het is een gemakkelijke en een leuke 
techniek. Je schildert op een glasplaat, je legt er een papier 
op en zo maak je een afdruk.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot leslokaal.  

Duur:  
1 uur voor kleuters, 2 uur voor kinderen van de lagere 
school.  

Leeftijd:  
Moeilijkheidsgraad aangepast aan de leeftijd.  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur + 
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 
 

 
 
Naam:   
Grafische technieken: Isomo/Lino snijden   

Beschrijving:  
Met deze techniek kan je meerdere afdrukken van 
één hetzelfde kunstwerk maken in verschillende 
kleuren. Tijdens deze workshop maak je kennis 
met deze druktechniek. Je snijdt in lino (of in 
isomo) een mooi plaatje en nadien druk je dit 
kunstwerk meerdere malen af met een drukpers.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Lagere school    

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

 

 

 
 

 



Naam:  
Vogelhuisjes versieren   

Beschrijving:  
We hebben vogelhuisjes die nog erg kaal zijn. 
Jullie mogen hen creatief onder handen nemen. 
Met verf, stiften, potloden, stickers, .... en nog veel 
meer worden jullie vogelhuisjes niet enkel een plek 
voor vogels maar ook nog eens een origineel 
kunstwerk.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken , groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Alle leeftijden, moeilijkheidsgraad aangepast aan 
de leeftijd   

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 7 euro per lln. 

 

Naam:  
Vreemde vogels maken in gips.   

Beschrijving:  
We maken originele vogels vanuit een vorm in 
piepschuim die we bekleden met gips en 
beschilderen tot kleurrijke vrienden. Je zal zien dat 
iedereen een eigen idee heeft van hoe een 
vreemde vogel eruit ziet. Meteen iets om over na 
te denken als je dat toepast op onze maatschappij.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 keer 2 uur  

Leeftijd:  
Tweede en derde graad.  

Losstaand of reeks:  
Reeks van 2  

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 7 euro per lln. 

 
 

 

 
 

 



Naam:  
Papier scheppen   

Beschrijving:  
Je eigen unieke handgeschepte papier, dat leer je 
maken in deze workshop. We experimenteren met 
texturen en kleuren. Met dit zelfgemaakte papier kan 
je kaartjes of zelfs een notaboekje of dagboek 
maken.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken , groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur 

Leeftijd:  
Alle leeftijden, moeilijkheidsgraad aangepast aan de 
leeftijd   

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

Naam:  
Werken met Fimo  

Beschrijving:  
Fimo is een zachte boetseerklei waarmee je erg fijne 
figuurtjes kan maken. Deze klei bestaat in heel veel 
kleurtjes en leent zich ertoe om knappe kunstwerkjes 
te maken. Je leert in deze workshop om met deze 
speciale klei aan de slag te gaan. Nadat de Fimo in 
de oven is geweest is ze erg hard geworden en kan je 
jou Fimo beeldjes mee naar huis nemen.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken , groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur 

Leeftijd:  
Lagere school 

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 7 euro per lln. 

 
 
 
 
 

 

 

 



Naam:  
Bogolan schilderen  

Beschrijving:  
De Bogolan is een traditionele Malinese kunstvorm 
waarin met natuurlijke pigmenten op doek wordt 
geschilderd. De Malinese kunstenaars zijn vaak 
heel erg lang bezig met het aanbrengen van 
verschillende lagen om de juiste kleurintensiteit te 
verkrijgen. In deze workshop maak je kennis met 
deze techniek en ga je met een leuk werk naar huis.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 uur 

Leeftijd:  
Tweede en derde graad 

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

Naam:  
Droedelen  

Beschrijving:  
Je gaat aan het werk in een oud boek. Daarin ga je 
bepaalde woorden, letters of leestekens verbinden op 
eender welke manier. Zo kan je woorden uitvergroten en 
zo een nieuw verhaal maken of je kan leestekens 
verbinden zodat er monsters ontstaan. Op het einde 
neem je het oude boek mee naar huis. 

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Derde graad    

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

 

 



Naam:  
Rainstick maken   

Beschrijving:  
Een rainstick (of regenstok) is van oorsprong een Zuid-
Amerikaans instrument. Een cactus wordt omgebouwd tot 
instrument. Het geluid ervan klinkt als een regenbui. Wij 
maken aan de hand van karton een unieke rainstick die we 
dan ook zelf nog eens prachtig versieren.  

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot leslokaal.  

Duur:  
2 uur  

Leeftijd:  
Lagere school  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 
 

 
 

Naam:  
Papier mâché    

Beschrijving: 
Een heleboel oude kranten, behangerslijm, isomo, 
kleurrijke verf en een flinke portie fantasie. Dat zijn 
de ingrediënten om te komen tot een prachtig 
kunstwerk. Je kan een ontzettend gek dier maken 
of een uniek decoratiestuk voor in huis, het kan 
allemaal. 

Deelnemers:  
min 5 max 15 

Lokaal:  
Iedereen moet aan tafel kunnen werken, groot 
leslokaal.  

Duur:  
2 keer een blokje van 3 uur of 3 uur een blokje van 
2 uur.  

Leeftijd:  
Lagere school  

Losstaand of reeks:  
Losstaand 

Prijs:  
60 euro per uur +  
0,3468 euro per kilometer + 
Materiaalkosten: 5 euro per lln. 

 

 


