Beste leerlingen
Het is ondertussen al even geleden dat we elkaar nog gezien hebben. Hopelijk gaat alles goed
met jullie! Tussen het schoolwerk door is het belangrijk om te ontspannen. Dit kan zeker met
de fijne opdrachten die op de website staan!
De opdracht die ik jullie wil meegeven vraagt ook meteen om in beweging te komen en om
naar buiten te gaan. Neem je fiets of trek je wandelschoenen aan. Wat we misschien allemaal
ondertussen wat geleerd hebben, is om meer te genieten van de kleine dingen en om wat
meer in onze eigen buurt rond te kijken. Op die manier stellen we vast nog steeds verrast te
kunnen worden en zien we misschien wel dingen die we eerder niet zagen.

Neem met je gsm of fototoestel foto’s van gebouwen in jouw buurt, die jou aanspreken.
Hier enkele zaken waar je kan op letten:
-

Een speciale dak structuur (geen typisch dak)
Ramen die een opvallende vormgeving hebben
Fotografeer het huis misschien in verschillende aanzichten (vooraanzicht, zijaanzicht,…)
Let op de mooie voordeuren
Zorg voor duidelijke scherpe foto’s
Soms kan een detailfoto ook interessant zijn
…

Het is leuk om je daarbij te laten verrassen. Sla eens een straatje in die je nog nooit bent in
gegaan. Je komt sowieso wel altijd uit op een plek dat je kent! Wees niet bang dat je zal
verdwalen! ;)

Print vervolgens thuis de foto’s af die je
genomen hebt en maak een collage.
Knip daarbij de huizen zorgvuldig uit. Je
hoeft de huizen niet in zijn geheel te
laten. Je kan ook fragmenten van één
huis los knippen van elkaar en het huis
op een andere manier samen stellen
met fragmenten van een ander gebouw.
Misschien kan je in je collage ook met
een fijn zwart stiftje een tekenlijn
gebruiken om de gebouwen met elkaar
te verbinden
.

Patric Dreier

Als je liever geen collage maakt, maar rechtstreeks met je beeldmateriaal aan de slag wilt om
te tekenen, kan dit zeker ook! Zorg wel dat je goed kan kijken naar je foto’s. Vanop je gsm is
dat misschien wat moeilijk. Je zet de foto’s beter over op je laptop. De foto’s afprinten kan
ook handig zijn.
Maak vervolgens een tekening van een zelf samengesteld huis. Wees creatief. De voordeur
kan misschien op de bovenste verdieping zitten waar de bezoekers een ladder op moeten om
bij je aan te bellen.
Met welk tekenmateriaal je werkt, kan je zelf vrij kiezen. Hier werkte ik enkele tekeningen uit
met kleurpotlood. Met een fijn zwart stiftje, stiften of een grijs tekenpotlood kan je ook tot
mooie resultaten komen.

Geniet van jullie ontdekkingsreis in eigen streek!
Ps: Een klein schetsboekje meenemen terwijl je op pad gaat, kan ook zeer leuk zijn!
Veel plezier met deze opdracht.
Groetjes
Stephanie Nieuwlaet

