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Grafi sche technieken 
voor het primair
onderwijs:
meedenken en 
meedoen!
Dit najaarnummer van Drukker doet in tekst en beeld verslag 
van de educatieve activiteiten van het afgelopen halfjaar in 
Grafi sch Atelier Hilversum. In dit nummer komen leerkrachten 
zelf aan het woord en doen verslag van hun ervaringen. Daar-
naast zijn de resultaten ruimschoots in beeld gebracht en krijgt 
u een indruk van wat thematisch en op de leerlijn gericht werken 
betekent. 

Naast deze Drukker plaatsen we ons aanbod nu ook op internet 
via YouTube fi lms. U krijgt zo snel en duidelijk een idee van onze 
werkwijze en welk resultaat u van een techniek kunt verwachten: 
een goede voorbereiding en leuk om van tevoren met de klas te 
bekijken.

Drukker is de inspiratiekrant 

van Grafi sch Atelier Hilver-

sum voor docenten en ICC-

ers in het basis-onderwijs. 
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Voor de groepen 1 en 2 is reliëfprint een prachtige 
methode om kennis te maken met grafi sche 
technieken. De kinderen werken met verschillende 

materialen. Dat zijn vooral restmaterialen zoals 
ribbelkarton, stukjes touw en lapjes stof. Deze worden met 
lijm vastgeplakt op een stuk karton. Elk materiaal heeft 
zijn eigen karakter en dat kun je zien als je er een afdruk 
mee maakt.

Voor de kinderen is het een fi jne oefening waarmee ze 
kunnen experimenteren met vormen, structuren en vooral 
lekker hun fantasie kunnen gebruiken. Themagericht 
werken is zeer goed mogelijk, vanwege het associatieve 
karakter van het materiaal. Een fabeldier, robot of vreemd 
voertuig zijn in een handomdraai gemaakt. 
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technieken

Hoogdruk:
- Stempelen
- Reliëfdruk

“Het was heel leuk, we hebben een hele grote 
robot van karton gemaakt.”
    Bernd, 5 jaar
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Projectdag Paulusschool               

Gedurende twee dagen is de Paulusschool 
uit Hilversum aan de slag gegaan met het 
thema reizen. Binnen een uniform kader, dat 
werd gevormd door het paspoort, hebben 
alle klassen ieder op hun eigen niveau kennis 
kunnen maken met de grafische technieken. 
Van heel simpel, namelijk een vingerafdruk 
die ook al een manier van stempelen vormt, 
tot zeefdrukken en letterzetten en zelfs ex-
perimentele fotografie. Ze ontdekten de 
techniek van verschillende drukmethodes in de 
praktijk. Via een uitgekiend circuit langs alle 

druktechnieken hebben de kinderen in theo-
rie en in praktijk kennis kunnen maken met 
de grafiek. We hebben onderscheid gemaakt 
tussen dingen laten zien  en dingen zelf laten 
doen. Zo hebben de kinderen geleerd wat de 
werking is van lichtgevoelig papier en wat de 
basisprincipes zijn voor het maken van een 
zeefdruk.  Na deze uitleg zijn ze zelf aan de 
slag gegaan en hebben de technieken zelf 
uit kunnen proberen. Een mooie combinatie 
van theorie en praktijk dus. De verschillende 
routes door ons atelier waren afgestemd op de 
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bij paste. In ons geval was het IPC thema 
‘Bloemen en insecten’ het uitgangspunt. Ook 
kregen we een presentatie van de leerlijn 
‘drukken’. Dat was interessant en nieuw voor 
ons allemaal eigenlijk. Alle collega’s waren na 
afloop erg enthousiast over de workshops die 
we zelf hadden gedaan. Iedereen had ervaren 
dat hij of zij er zelfstandig met de eigen klas 
wel iets mee kon gaan doen. We merkten 
overigens allemaal, mijn collega’s en ik, dat 
we als team al een paar jaar werken met IPC 
thema’s en veel van onze lesstof zelf samen-
stellen, dat je met die ervaring leert om heel 
open te staan voor nieuwe ideeën, en werkvor-
men. We zijn echt gewend geraakt aan sa-
men ons onderwijs te maken. We draaien niet 
zomaar onze lesjes uit een methode.”

verschillende leeftijden. Het resultaat is een 
boekje met wetenschappelijke onderzoekjes 
en drukwerkjes op klein formaat: een pasfoto 
gemaakt met zeefdruk, een rontgenfoto van je 
koffer gemaakt in de doka. 

Na afloop van het project hebben we een 
gesprek gehad met Renee Smits die haar er-
varingen middels dit interview voor Drukker 
met ons deelt.  Renee Smits is leerkracht in 
groep 3 en coördinator brede school en leer-
kracht Engels. Renee staat 7 jaar voor de klas. 
Vorig jaar heeft ze de master-opleiding Leren 
en Innoveren afgerond. Ik ontmoet Renee in de 
docentenkamer van de Paulusschool.

Wij zitten nu hier om de tafel omdat de 
Paulusschool het afgelopen schooljaar vaker 
bij het GAH op bezoek is geweest. En jij hebt 
het afgelopen schooljaar veel met ons hebt 
gewerkt. Wil je daar iets over vertellen?

“Ja natuurlijk. Ik ben met mijn klas bij jullie op 
bezoek geweest. Daarnaast heb ik als coördina-
tor bredeschool een heel programma voor de 
naschoolse uren gemaakt. Jullie hebben toen 
een aantal workshops uitgevoerd. En met de 
hele school hebben we het jaar tijdens de feest-
week bij jullie afgesloten.”

Het begon vorig jaar met een studiedag met de 
leerkrachten. Hoe was dat? Wat hebben jullie 
precies gedaan?

“We hebben een hele ochtend bij jullie gew-
erkt. We deden twee verschillende workshops. 
Een workshop monotype en een workshop 
legodrukken. Samen spraken we over de IPC 
(International Primary Curriculum) thema’s en 
onderzochten of daar een specifieke techniek 
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werking van een thema waar je in de klas al 6 
weken mee bezig bent. Het is mooi om te zien 
hoe kinderen zelf iets uit het hoofd maken 
met datgene wat ze inmiddels weten van het 
insect. Tijdens het bezoek aan het atelier heb-
ben we alle ‘zetsels’ met insecten en spinnen 
zelf mogen afdrukken.”

Is er eigenlijk een schoolbeleid op kunst en 
cultuur?

“Speerpunt van de school is sinds vorig jaar 
cultuur en expressie. Dat hebben we vorig 
jaar met de hele brede school gedefinieerd. 
Eigenlijk komt het meeste van wat we doen 
voort uit het brede schooloverleg en natuurlijk 
de IPC thema’s.”

Is dat een speerpunt voor dit schooljaar?

“Nee, dat is echt iets waar we binnen de 
brede school voor een langere tijd op focus-
sen. En het zijn eigenlijk drie speerpunten. 
De tweede is techniek en ICT, en de derde is 
gezondheid.”

Hoe kom je van speerpunt tot een bezoek aan 
het GAH?

“Omdat ik in de stuurgroep van de brede 
school zit, komen nieuwe ideeën vaak voort 
uit dat overleg. Dat is heel handig. Maar ook 
ouders geven vaak leuke tips als ze ergens 
zijn geweest. Daar probeer ik toch ook naar te 
luisteren en gebruik van te maken.
Maar de IPC-thema’s zijn het belangrijkst.”

Je hebt dus best veel vrijheid om zelf te 
bepalen wat je gaat doen.

Wat is je het meeste bijgebleven van de 
studiedag?

“Nou, dat drukken echt een heel andere 
manier van verbeelden is dan tekenen. En 
natuurlijk het atelier zelf. Ik had meteen 
zoiets van, dit moeten mijn leerlingen zien.
De omgeving waarin de kinderen terecht 
komen tijdens zo’n workshop is echt een 
meerwaarde.”

Hoe bedoel je?

“Het zien van al die oude machines in de 
drukkerij. Ontdekken hoe een boek wordt 
gemaakt, is echt iets wat je er tijdens zo’n 
bezoek zomaar bij krijgt. Kinderen leren dus 
meer dan alleen over het onderwerp.”

Je bent zelf ook met de leerlijn gaan werken. 
Wat heb je precies gedaan?

“Ik heb een paar weken na de studiedag, de 
workshop legodrukken met mijn eigen leer-
lingen van groep 3 gedaan. Het IPC thema 
‘Bloemen en insecten’ waar we net mee 
zouden gaan starten, paste precies bij het 
legodrukken. Ik had al snel het idee om zelf 
insecten te bouwen met de zetsels die het 
drukken met lego biedt.”

Dus je hebt niet de voorbeeldles ‘Vreemde 
voertuigen’ gedaan?

“Ik wilde de leskist met lego in de klas ge-
bruiken ter voorbereiding. Maar het thema 
heb ik links laten liggen. Ik vond het erg be-
langrijk om gewoon ons eigen ding te doen. 
Er ontstond een erg leuke en verrassende ver-
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“Ja, binnen de IPC thema’s staat duidelijk 
aangegeven hoeveel tijd ik heb voor alle 
verschillende vakken en beeldende vorming. 
Maar ik kan ook beslissen dat een bezoek 
verantwoord is, omdat kinderen bijvoorbeeld 
kennis gaan nemen verschillende 
technieken en materialen.”

Heb je per thema budget om met de klas de 
deur uit te gaan? 

“Nee, alleen de materiaalkosten. Met de 
klas kunstworkshops buiten de deur doen kan 
eigenlijk maar één à twee keer per jaar. Maar 
dat past ook prima binnen de beschikbare 
uren. Als ik met een groep ergens naar toe wil 
gaan en het gaat om het budget, dan gaat dat 
in overleg met Edith (directeur). Dat is geluk-
kig wel een heel kort lijntje. En als we echt 
iets willen, komen we er altijd wel uit.”

Ga je wel eens naar de netwerkbijeenkomsten 
voor ICC-ers? 

“Nee. Ik wist eerlijk gezegd niet van het be-
staan van zulke netwerkbijeenkomsten. Maar 
ik ben dan ook niet de ICC-er. Vorig jaar is 
Edith, onze directeur, namens onze school bij 
een paar bijeenkomsten geweest. Zij heeft 
ook het initiatief genomen om een studiedag 
bij het atelier te gaan doen.”

Tot slot, de afsluitende themaweek. Dat werd 
een bezoek verdeeld over twee dagen aan het 
atelier. Zullen we het daar ter afsluiting over 
hebben?

“Goed. We waren opzoek naar een activiteit 
buiten de school voor alle groepen. Het moest 

een leuke ervaring zijn en het moest passen 
in de sfeer van zo’n laatste schoolweek. Geen 
voorbereiding en vooral veel ontdekken.”

En het moest gaan over techniek en wetensc-
hap maar ook reizen was een thema?

“In overleg met jullie hebben we een rooster 
gemaakt zodat we de onderbouw en de 
bovenbouw iets speciaals konden bieden. Dat 
werd een combinatie van activiteiten. 
We organiseerden wetenschappelijke ex-
perimenten op school en op het school-
plein. De volgende dag bezochten we                                    
het atelier om zelf iets te maken. Bij het 
atelier gingen we op zoek naar de techniek 
achter drukwerk. Kinderen maakten zelf een 
eigen paspoort.”

Hoe ging dat in z’n werk? 

“De klas werd bij ontvangst in kleinere 
groepen verdeeld. We gingen op jullie verdi-
eping langs allerlei verschillende werkplekken. 
Daar stond een specialist (een docent van 
jullie) om een onderdeel van het paspoort sa-
men met de kinderen te gaan maken.
Van papierscheppen tot kalligrafie, 
zeefdrukken en fotogrammen maken, kin-
deren konden echt van alles ontdekken en 
ervaren. Een heel mooi vol programma met 
voor iedereen een eigen product. Heel leuk.” 

Op woensdag 20 januari 2016 
van 14.00 tot 16.00 uur is er 
weer een inspiratiemiddag. Kom 
en neem een collega mee!
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Lego is een prachtig en eenvoudig middel om de 
basisprincipes van de hoogdrukkunst duidelijk te 
maken. Je bouwt je ontwerp en dekt het af met 

“platte” steentjes. Je hebt namelijk een vlakke laag nodig 
om de inkt op te kunnen rollen. Inrollen dus en afdrukken 
maar!

De reikwijdte van het materiaal is groot en de fantasie is 
snel geprikkeld. Je kunt er niet alleen vormen maar ook 
tekens mee maken. De verrassing is nog groter als het 
ontwerp meerdere keren over elkaar wordt afgedrukt in 
verschillende kleuren. 
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technieken

Hoogdruk:
- Stempelen
- Reliëfdruk
- Legodruk
- Kartondruk 
- Boekdruk
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Bepaal je thema
... een zelfgekozen onderwerp, een onderwerp uit de lange leer-
lijn, een thema uit de kunstprojectweek of een onderwerp uit de 
geschiedeniscanon, het kan allemaal. Kunstmakkers heeft een 
mooi archief opgebouwd dat je als bron voor nieuwe ideeën kan 
gebruiken.

Kies een technieK
Drukker laat een breed scala aan technieken zien. De technieken 
zijn op de verschillende leeftijdsgroepen afgestemd. In overleg 
bepalen we welke toepassing het meest geschikt is voor de 
groep.
 
neem contact op
Laat ons weten wat je ideeën zijn en wij helpen je deze vorm te 
geven. Heb je vragen of wil je advies? Een vrijblijvend overleg 
met één van onze docenten of kunstenaars is altijd mogelijk. 
Stuur een mail naar kunstmakkers@gmail.com en we nemen 
direct contact met je op. 

Kunstmakkers helpt je in drie 
stappen naar een leuke en 
leerzame workshop op maat 
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combineer je kerndoelen 
“Maar 1 uur per week voor beeldende vorming? 
Creëer meer tijd voor een kunstproject door te 
koppelen met andere vakken.” 

Kunstmakkers biedt de mogelijkheid om je kerndoelen op 
verantwoorde en creatieve manier te behalen in combinatie met 
een bezoek aan het Grafisch Atelier. 
In onze lessen kunnen taal en beeld gekoppeld worden. Maak 
met kinderen een poëzieposter. Een stadsplattegrond of een 
zelfgedrukte wereldkaart vormt de koppeling met wereldoriën-
tatie. Een bezoek aan het atelier is een leerzame 
kennismaking met een belangrijk stuk cultureel 
erfgoed. Je maakt kennis met historische machines en ervaart 
de werking van ambachtelijke grafische 
technieken.

We denken graag met je mee!
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Letterdruk, sjabloondruk en monotype zijn verschil-
lende technieken die binnen 1 werkstuk samen 
zijn te voegen. Het combineren van technieken is 

technisch weer een stapje verder dat we met de groepen 
5 en 6 in de praktijk brengen. Taal en tekst zijn al verder 
ontwikkeld en daarom kunnen we een mooie koppeling 
tussen tekst en beeld maken.

De verwondering over wat een letter is wordt op deze 
manier ontdekt. Vormen de letters een woord of is het een 
decoratieve ketting van abstracte vormen geworden?
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technieken

Hoogdruk: 
- Stempelen
- Monoprint en
   sjabloondruk
- Legodruk
- Kartondruk
- Boekdruk

Diepdruk:
Droge naald etsen 

“Onze school was honderd jaar.  Ik heb een 
prinses gemaakt met een feestjurk aan.”
     Lisa, 8 jaar
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Nanette Wielinga is vakleerkracht Beeldende 
Vorming en tevens ICC-er op Montessorischool-
Centrum. Ze is erg populair onder de leerlingen. 
Knutselen en tekenen doe je samen met haar in 
het speciaal ingerichte lokaal in de kelder van de 
school. Grafische technieken zijn een vast onder-
deel van de leerlijn van Nanette. Een bezoek aan 
het atelier is een verdieping van haar lessen.

De leerlingen gaan eens per twee weken bij haar 
aan het werk. Een zeer geliefde activiteit voor de 
leerlingen waarbinnen ze veel leren. Nanette is ini-
tiatiefneemster van het bezoek aan Grafisch Atelier 
Hilversum. Vijf klassen van de school hebben in het 
atelier een poster met als thema ‘70 jaar vrijheid’ 
gedrukt. Wij waren benieuwd hoe het bezoek aan 
het atelier is bevallen en hoe dit op school is 
georganiseerd.

Nanette: “Ik bied als juf beeldende vorming zoveel 
mogelijk technieken aan. Ik heb voor meer regel-
maat en structuur een leerlijn opgesteld voor groep 
3 t/m groep 8, met daarin een stukje verdieping 
en, als het even kan, een beetje kunstgeschiedenis 
erbij. Als  ICC-er ben ik ook verantwoordelijk voor 
het organiseren van projecten, binnen- en buiten-
schools. Het bezoek aan het grafisch atelier is er 
één van.”

Hoe wordt het op school ervaren? Is er draagvlak 
op school voor de beeldende vakken?

“Het belang van de creatieve vakken wordt ingezien 
door de directie van de Montessorischolen, dus ik 
krijg steun en de vrijheid om mijn plan te trekken. 
Dat is misschien een luxe. Er is ook voldoende 
draagvlak op school bij de leerkrachten voor 
de creatieve vakken, maar beeldende vorming 
integreren is soms lastig. De leerlingen krijgen 1x 
per 2 weken beeldende vorming aangeboden. Een 
opdracht die kruist met een lopend project is dan 
soms lastig qua timing.”

Maar Nanette zet door. In de bovenbouw gaat ze in 
samenwerking met Leonie (leerkracht bovenbouw) 
werken aan een plan waarbij beeldende vorming 
onderdeel wordt van verschillende projecten ge-
schiedenis en aardrijkskunde. Het combineren van 
de vakken creëert meer diepgang in het onderwerp. 

Hoe ben je op het idee gekomen om naar het GAH 
te gaan?

“Ik woon in Hilversum en weet al lange tijd van het 
bestaan van het grafisch atelier. We zijn elkaar te-
gengekomen op de netwerkbijeenkomsten van het 
Cultuurloket, de inspiratiemiddag gaf de doorslag. 
Ik heb de inspiratiemiddag met een midden- en 
docent bovenbouw bezocht. De workshops, de 

Interview Nanette Wielinga
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uitleg over technieken en de mogelijkheden van het 
lesprogramma hebben ons toen overtuigd. Mijn 
collega’s waren dolenthousiast na het bezoek.  ”

Met welke groepen heb je het atelier bezocht?

“Wij werken hier op school met combinatie-
groepen. Met de bovenbouw (groepen 6,7 en 
8) verspreid over 5 dagen hebben we het atelier 
bezocht voor een workshop zeefdrukken. In januari 
komen we met de middenbouw (groepen 3,4 en 5) 
terug en gaan we een monotype maken.”

Samen denken, naar elkaar luisteren en samen een 
besluit nemen vormen belangrijke onderdelen van 
het voortraject dat op school plaatsvindt. De leer-
krachten hebben zelf de kinderen in de voorberei-
dende les, met instructies uit de leskist, voorbereid. 
Zeefdrukken is een oplage techniek. De kinderen 
maken in groepjes een ontwerp. De klassen werden 
in 5 groepjes verdeeld, dus na de workshop waren 
er 5 verschillende posters gemaakt. 

Hoe is het thema Vrijheid tot stand gekomen?

“De inhoud is tot stand gekomen in een gesprek 
met Kunstmakkers. Het moment van bezoek viel 
rond 5 mei en Martijn van der Blom, Kunstmakker 
van het eerste uur,  kwam met het idee om 
geschiedenis te combineren met de workshop 
zeefdrukken. We hebben op school de geschieden-
isles betrokken bij beeldende vorming en ander-
som. Het is een mooi voorbeeld van vakintegratie 
waar ook de directie blij van werd.”

Waarom hebben jullie gekozen voor deze techniek?

“Eigenlijk ook brainstormend met Kunstmakkers. 
Het idee was dat de kinderen een poster gingen 
zeefdrukken en de tekst met letterdruk zouden 

toevoegen. Zeefdrukken is een techniek die 
zich goed leent voor drukken met sprekende 
monumentale vormen en duidelijke kleuren. In 
de praktijk bleek er soms te weinig tijd te zijn om 
beide technieken uit te voeren. Dat had te maken 
met de diversiteit van deze technieken en de 
voorbereiding. Desalniettemin was het resultaat 
geslaagd. Bij 1 groep hebben we iets langer 
doorgewerkt en is het resultaat zeer goed gelukt… 
al liep de workshop iets uit.”

Wat hebben jullie met de resultaten gedaan?

“De kinderen hebben de resultaten in de klas 
opgehangen en konden bij elkaar naar de resultaten 
kijken. De resultaten zijn ook besproken. Daarna 
zijn ze mee naar huis genomen, maar gelukkig heb 
ik er ook een paar gekregen! Deze hangen in mijn 
lokaal. En er zijn afbeeldingen van de posters 
verwerkt in de jaarkalender die meegaat naar de 
ouders.”

Hoe verliep de voorbereiding?

“We kregen een leskist met daarin voorbeelden en 
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uitleg over de techniek. Voor de docenten die nog 
nooit met grafische technieken hadden gewerkt 
was het even studeren op de inhoud van deze kist. 
Gelukkig kon ik met mijn achtergrond als docent 
beeldende vorming helpen en adviseren. Voor de 
onduidelijkheden die restten heb ik Martijn nog 
even gebeld.

Leonie, collega en leerkracht bovenbouw, startte 
met de voorbereidende les. Zij had het enthousi-
asme en inzicht om samen met mij het project op 
te pakken en die ervaring hielp bij het overbrengen 
van onze ervaringen naar de andere groepen. De 
resultaten van de groep van Leonie waren uitein-
delijk een voorbeeld voor de andere groepen. De 
voorbereiding in de klas met de kinderen kostte wel 
veel tijd, maar het was ook heel leuk.

Wat vonden de kinderen van de workshop? Vonden 
ze dat ze iets geleerd hadden?

“Ze vonden het heel erg leuk! De workshop had 
een hoog “wow!” gehalte. De resultaten waren 
ook wel heel mooi. De leerlingen moesten goed 
samenwerken en soms op elkaar wachten. Ik heb 
hierover van niemand een  onvertogen woord 
gehoord. Jullie (docenten Kunstmakkers) hadden 
goede controle over de groep. We konden merken 
dat jullie ervaring hebben met klassen”

Hoe hebben de leerkrachten het bezoek ervaren?

“De leerkrachten vonden het ook erg leuk. Het was 
leuk om te zien hoe overdonderd ze waren. De or-
ganisatie om hier te komen is niet zo ingewikkeld, 
onze school is immers op loopafstand. Helaas kon 
ik er zelf niet altijd bij zijn, maar ben in de pauzes 
snel op en neer gefietst om er toch iets van mee te 
krijgen en dan is het heel leuk om te zien hoe en-
thousiast iedereen aan het werk is en welke mooie 

resultaten door de kinderen worden gemaakt. Het 
is heel goed ontvangen. De middenbouw was heel 
jaloers en zij komen dus ook!“

Heeft de workshop een toegevoegde waarde gehad 
in jullie schoolprogramma?

‘Grafische technieken zijn sowieso opgenomen in 
de lange leerlijn. Het bezoek aan Grafisch Atelier 
Hilversum is een meerwaarde, alleen al de ruimte 
en alle apparaten/gereedschappen laten een aar-
dige indruk achter bij de kinderen.’

Worden activiteiten als deze, buitenschools, geïnte-
greerd in jullie schoolcurriculum?
‘In januari gaan we dus met de middenbouw een 
monotype maken. We zijn nu aan het overwegen 
om één keer per drie jaar het atelier te bezoeken 
met de groepen.’ 

Kun je een advies geven aan ICCers?

“Een bezoek aan GAH het is zeker de moeite en 
het geld waard! Als je overweegt naar het GAH te 
gaan met de leerlingen en je wilt de directie of leer-
krachten overtuigen dan moet je zeker een keer een 
bezoek brengen met een aantal leerkrachten aan 
het atelier. Gewoon bellen voor een afspraak of, 
zoals ik heb gedaan, met een aantal enthousiaste 
leerkrachten naar de inspiratiemiddag gaan!

Op woensdag 20 januari 2016 
van 14.00 tot 16.00 uur is er 
weer een inspiratiemiddag. Kom 
en neem een collega mee!
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De bakfiets: 
grafisch atelier
op wielen
Met het “Grafisch atelier op wielen” wordt bij gelegenheden 
op ludieke wijze naar buiten ge(t)reden. Dit mobiele atelier 
biedt een aantal eenvoudige druktechnieken. De bakfiets is 
standaard ingericht met een handdegelpers, proefdrukpers en 
een hevelpers. Daarmee kunnen kinderen grafische illustraties 
en kleine prenten maken.

Bij speciale gelegenheden zoals de kinderboekenweek kan de 
bakfiets op lokatie komen,  bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek. We nemen dan ook ouderwetse Imperial typewriters mee. 
Zo kunnen kinderen op speelse wijze hun illustraties met getypte 
teksten combineren.

De druktechnieken die op locatie met de bakfiets in het klein 
worden aangeboden zijn in het atelier in grote en meer profes-
sionele vorm aanwezig.
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De groepen 7 en 8 zijn oud genoeg om te werken 
met de volwassen technieken. Niet alleen de tech-
niek maar ook de apparaten waar ze mee werken 

vormen een  indrukwekkende ervaring. De kinderen kun-
nen zeefdrukken maken in verschillende drukgangen wat 
een precies en ambachtelijk klusje is. Ook het etsen is een 
eeuwenoude techniek die zijn specifi eken technische in-
grdiënten heeft. Op deze manier leren de kinderen op vol-
wassen manier hun kunstwerk vormgeven en afdrukken.
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technieken
Hoogdruk:
- Stempelen
- Boekdruk 
- Monoprint/
   sjabloondruk

Diepdruk:
- Etsen

Doordruk:
- Zeefdruk

Vlakdruk:
- Lithografie (basis) 

Fotografie
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Kijk op YouTube om een indruk te krijgen van onze lessen.

Menthe, Teuntje, Kaate en Juliette laten in korte fi lms zien hoe 
de verschillende technieken werken. Zoek op “Kunstmakkers” 
en je zult ze zeker vinden.

Monoprint ReliëfdrukLetterdruk

Nu ook op YouTube!
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Buitenschoolse
activiteiten en
brede school
Wist je dat Kunstmakkers ook buitenschoolse activiteiten or-
ganiseert? We werken niet alleen in onze eigen 
werkplaats maar komen ook naar de scholen toe. Informeer 
eens naar de mogelijkheden want ook op lokatie bieden we  
verschillende technieken aan. Denk aan een donkere kamer 
voor fotografische experimenten, het mobiele grafisch atelier in 
onze bakfiets of de leskisten legodruk.



colofon

Drukker verschijnt twee keer 
per jaar met nieuw werk van 
kinderen die ons atelier 
bezocht hebben. 

Met dank aan
Emmaschool Bussum
Paulusschool
Montessorischool-centrum
Montessorischool Zuid

Redactie
Martijn van der Blom
Marieke de Wit
Mels de Gooijer
Roy Scholten
Esmee Hickendorff

Adres
Grafi sch Atelier Hilversum
Noorderweg 96b
1221 AB Hilversum
T: 035-6216262

Contact
kunstmakkers@gmail.com
info@gahilversum.nl
www.kunstmakkers.com
www.gahilversum.nl

Druk
www.newspaperclub.com

Ook via het Cultuurloket 
kunnen basisscholen snel en 
gemakkelijk cultuureducatie 
activiteiten afnemen.

Kijk voor de mogelijkheden in 
doorgaande leerlijnen én de 
fi nanciële bijdrage per leerling 
op www.hetcultuurloket.nl.

     grafisch
atelier

       hilversum


