
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Het prentenboek Vriendjes gaat over hoe je met je beste 
vriend ruzie kunt krijgen, maar ook hoe je het weer helemaal 
goed kunt maken. 
Het proces wordt verteld met 12 werkwoorden en het wordt 
verbeeld met allemaal verschillende monsters.

Met kinderen 
praten over ruzie
Door alle stappen te benoemen krijgen kinderen inzicht 
in het ruzie-proces.
Door beter te snappen hoe dat gaat kunnen ze er 
beter mee leren omgaan.

Spelen, klieren, vechten en schamen
Ruzie kan ongemerkt ontstaan zonder dat iemand er iets 
aan kan doen. Maar als je goede vrienden bent, dan wil je 
meestal ook dat het weer goed komt. 

Schamen voelt niet fijn, maar is erg belangrijk.
Schamen is zelfreflectie. Het betekent dat je niet alleen ziet 
wat de ander niet goed deed, maar dat je ook snapt dat 
je zelf onhandig bezig bent geweest.

Ook vertrouwen is erg belangrijk.
Je kunt het wel goed maken, maar als je elkaar niet meer 
vertrouwen kunt, dan hou je dat meestal niet lang vol.
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Tips bij Vriendjes

Uitbeelden met een ballon
Laat twee kinderen in de klas naar voren komen en geef ze een ballon.
Vraag de kinderen om een aantal woorden uit het boek uit te beelden.
Ze kunnen laten zien hoe ze met de ballon kunnen spelen. Vervolgens kunnen ze gaan 
klieren en ruziemaken om de ballon. 
Laat daarna de kinderen zelf bedenken hoe ze het weer goed kunnen maken.
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Tekenworkshop Vriendjes

Opdracht: Teken twee monsters die spelen, 
       vechten of knuffelen
Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) papier

NB: De tekening wordt het mooiste als je werkt met 
oliepastelkrijt op zwart papier. 
Maar je kunt natuurlijk ook op wit papier tekenen 
met krijt dat je al hebt. 

Deze tekenopdracht vraagt nogal wat van kinderen. 
Ze moeten twee monsters tekenen, en die zijn iets aan het doen.
Je wilt graag snappen wat er gebeurt.

Schetsen maken
Laat de kinderen daarom eerst op een wit vel papier met potlood schetsen maken.
Tijdens schetsen kun je dingen uitproberen en kijken wat het beste werkt.
Zeg de kinderen dat ze niet mogen gummen. Dat is niet nodig.
Dat dingen niet meteen goed gaan, hoort er bij.

Bedenk eerst twee monsters  (schetsen)
Een monster is een wezen dat niet bestaat. Kinderen mogen dus zelf bedenken 
hoe ze er uit zien. Je kunt het monster op een mannetje laten lijken, met benen en 
armen, maar je kunt er ook een heel ander wezen van maken.
TIP! Maak het monster niet te ingewikkeld, dan wordt de tekening duidelijker.

Bedenk dan wat de monsters doen (schetsen)
De kinderen mogen kiezen of de twee monsters  spelen, vechten of knuffelen. 
Als de monsters spelen helpt het als je er speelgoed bij tekent, zoals bijvoorbeeld 
een bal. Bij knuffelen of vechten gaat het om het gevoel van de monsters. Zijn ze 
blij of zijn ze boos?
Laat de kinderen ± 10 minuten schetsen. Bespreek de schetsen samen. 
Welke monsters zijn het beste gelukt en kun je ook snappen wat ze doen?

Maak dan de echte tekening
Ruim eerst alle potloden op en geef dan de kinderen het krijt.
Doe voor aan de kinderen hoe ze kunnen tekenen met het krijt. 
(zie uitleg verderop in deze PDF)
Dan gaan ze de tekening maken met oliepastelkrijt op zwart papier.

Veel tekenplezier!

Wat heb je nodig?

Vel zwart (of wit) 
papier (A3)

oliepastelkrijt
wit schetsvel
grijs potlood

Ik ben benieuwd naar 
het resultaat!

@miesvanhout
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Tekenspel 
Wat heeft monster nodig?

Techniek: Oliepastelkrijt op zwart (of wit) papier

Tekenspel
Dit is een spel dat je samen met kinderen in de klas kunt doen. 

De bedoeling is dat de leerkracht voor de klas een monster 
tekent. De kinderen in de klas benoemen telkens 
welke ledematen het monster nodig heeft.

Je tekent op een groot vel papier dat de kinderen in de klas 
goed kunnen zien. Je kunt ook op het digibord tekenen.
Je begint met het teken van een vorm in het midden van het papier.
‘Dit is de buik van een monster’,  zeg je.  ‘Wat heeft het monster nog meer nodig?’
De kinderen benoemen een ledemaat en vervolgens vraag je ze hoeveel het monster er 
heeft. Deze ledematen teken je dan in grote duidelijke vormen vast aan het monster.

Kinderen vinden het erg leuk om te zien dat jij tekent wat zij hebben bedacht.
En op deze manier wordt elk monster anders.

Door twee kinderen

Dit spel kan ook gedaan worden door twee kinderen.
Het ene kind tekent en het andere kind noemt de ledematen op.

 

Ik ben benieuwd 
naar het resultaat!

@miesvanhout

Wat je nodig hebt!

- Zwart (of wit) 
papier (A3)

- Oliepastelkrijt
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Tekenen met oliepastelkrijt
Waarom oliepastelkrijt

Als je met oliepastelkrijt tekent hebben lijnen bijna vanzelf gevoel en 
expressie. Je kunt heel makkelijk tere lijnen maken of woeste. 
Kinderen kunnen daar prachtige tekeningen mee maken, is mijn ervaring. 
En ze worden er ook veel minder vies van dan van b.v. schilderen.

Welke oliepastelkrijt is geschikt?

Je kunt een doosje aanschaffen met krijtjes in verschillende kleuren.
Met de volgende krijtjes kun je prima op zwart papier tekenen:
- Oliepastelkrijt Expressionist van Cray-pas
- Oliepastelkrijt Van Gogh van Talens

TIP! De voordeligste geschikte krijtjes vond ik bij Heutink: 
- Een doos met 24 krijtjes van Gogh oliepastelkrijt.  

Nb: Niet elk krijt is even geschikt voor tekenen op zwart papier. 
Als het krijt te transparant is schijnt het zwart er doorheen en dan worden 
de kleuren niet helder. Met wasco en Panda kun je prima tekenen op wit 
papier, maar het is niet geschikt voor zwart papier. 

In goed gesorteerde winkels voor kunstenaarsbenodigdheden kun je 
nog meer mooie krijtjes vinden. Vaak kun je ze per stuk kopen.
Het leuke daarvan is dat je even uit kunt proberen welke kleuren je wilt 
en welke het mooiste zijn op zwart papier. 

Hoe teken je met oliepastelkrijt?

Maak eens een proefvel en probeer uit wat er mogelijk is.

- Je kunt kleuren mengen door ze over en door elkaar te tekenen. 
   Zo kun je ontdekken welke kleuren mooi mengen.
- Als je het papiertje van het krijtje af haalt, kun je ook met de zijkant     
   van het krijtje tekenen. Ook dan kun je kleuren mengen door meerdere 
   kleurlagen over elkaar te tekenen.
- Teken eens heel zachtjes of juist heel hard.
- Als je iets getekend hebt kun je het krijt met je vingers uitwrijven.
- Als het krijt dik genoeg getekend is, kun je er met saté-prikkers in 
   krassen. Dan krijg je dunne zwarte lijnen.

Succes en heel veel tekenplezier!
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Kindertekeningen
Deze tekeningen zijn door kinderen gemaakt 
tijdens deze en vergelijkbare workshops.


