
Lesprogramma week 1 t/m 8 en materialenlijst 

Een aantal keren maken we dessinoefeningen met de hand die dan ‘s middags in de 
computer worden bewerkt. Je neemt foto’s met je telefoon van het gemaakte werk en 
stuurt die naar je computer zodat je ze in Photoshop kunt uitwerken.


Hieronder volgt de dagindeling en welke items je die dag mee moet nemen: 

(tip: Kijk bij de Hema, Bruna en bijv. Action voor goedkope materialen) 


De eerste dag mag de computer thuis blijven, verder alle dagen de computer mee.


Les 1 
Ochtend: film en info / middag: wycinanki en zwart wit figuren / géén computer

Meenemen:


• Pritt stift 

• mesje

• snijmatje

• schaar

• potlood HB /

• A4 gekleurd papier hobby HEMA 

• schrift voor notitie


Les 2   ochtend handmatig werken en s’middags computer 
Stempelen met foam - en rubber stempels

oefenen van verschillende rapporten: blokverzet , half verzet, strooipatroon, kleur

Meenemen:


• snijmatje A3 formaat, schuimrubber rollertje Gamma, afscheurpalet

• schaar / mesje, Lino gutsen set bij hobby zaak, paletmesje 

• dik piepschuim of verpakkings karton als ondergrond voor je stempel 

• of doorzichtig acryl plaatje als ondergrond

• dubbelzijdig plakband, baby wipes, 

• rubber gum (hema of Action ), 

• rubber om stempels uit te snijden: Factis Artist Carving Block drukplaten bij 

Gerstaecker, Amsterdam (op tijd bestellen, lange levertijd!)

• tube zwarte acrylverf (Action) 

• stempelkussen zwart of kleur (Bruna, Hema, Action)

•

Les 3  ochtend handmatig werken en s’middags computer 
Mark making: schilderen /knippen/ plakken vormen collages 

Meenemen:


• snijmatje A3 formaat 

• viltstiften met dikke en dunne punt Action

• zwarte viltstift Bruna ( dik )

• oostindische inkt en kwastje  nr 6 en 10 en schuimplastic penseel

• Pritt stift  en printer papier of tekenpapier en gekleurd papier

• schort

• oude lap of huishoudpapier 



Les 4   Hele dag computer

Meenemen: Maak foto’s van bloemen of objecten en scan in, minimaal 8 foto’s 
vrijzetten objecten, transformeren, selecteren, roteren, strooipatroon, kleur


Les 5  Hele dag computer

Meenemen: Zwart/wit oostindische inkt tekening van bloemen zoals in huiswerk 
opgegeven

4 mooie kleurenfoto’s naar eigen keuze, inscannen

Werken met kleur in Photoshop

Kaleidoscoop, stempel brushes maken van vormen,  Kleur


•

Les 6 Hele dag computer 
Matisse project -computer

Meenemen: inscannen afbeeldingen van cut outs van Henri Matisse


•

Les 7 Hele dag computer 
Presentatiebladen maken, mockups maken, bespreken van de eindopdracht 


Les 8 
Presentatie van  de eindcollectie, rondvraag speciale verzoeken uitleg, hoe nu verder? 

•


