
Thema 10
Activiteit 3 Picknick in stijl: affiche voor een keicoole 
 schoolpicknick

Doelen 1 De kinderen maken kennis en experimenteren met een directe tekentechniek.
2 De kinderen maken aan de hand van voorbeelden kennis met (affiche)kunst.
3 De kinderen leren een affiche beeldend opbouwen (beeld, tekst en compositorisch).
4 De kinderen staan open voor het onbekende: illustratief beeldend werk.

Leermiddelen
 Ppt - Voorbeeldaffiches

 Ppt - Picknickvoorwerpen

 Ppt - Andere resultaten

 Le déjeuner sur l’herbe - Édouard Manet

Materialen A3-tekenpapier
Lettersjablonen (optioneel)
Permanente zwarte stiften
Rode, gele en blauwe viltstiften
Evt. allerlei voorwerpen rond picknick en feest
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1  
Instap
Klassikale 
beeldbeschouwing

 Voorbeeldaffiches

Binnenkort houdt de school zijn jaarlijkse picknick. Hoog tijd dus om iedereen hiervan op de 
hoogte te brengen. Maak het event bekend via affichekunst.

Bekijk samen met de kinderen een aantal voorbeeldaffiches. Achterhaal via doelgerichte 
vragen de kenmerken van een goede affiche. Vragen die jou hierbij kunnen helpen:
- Welke affiches dragen je voorkeur weg en waarom?
- Wat is de bedoeling van een affiche?
 → Een affiche heeft een doel, nl. een boodschap overbrengen, informatie geven.
- Voor wie is de affiche bestemd?
 → Het beeld van de affiche moet een bepaalde doelgroep aanspreken, bv. jongeren. Een 

originele affiche spreekt het best aan.
- Uit welke beeldelementen is de affiche opgebouwd?
 → TEKST (beknopt, leesbaar en zonder taalfouten)
 → TEKENINGEN/ FOTO’S (visuele, voor zich sprekende beeldinformatie)
 → STRUCTUUR (goede composities van tekst en beeld, meestal in de hoogte)
 → KLEUR (passende kleuren, met veel contrast en een rustige achtergrond)

Wij gaan ook een affiche maken, namelijk voor de feestelijke schoolpicknick. Uit welke 
beeldelementen zal de affiche bestaan?
- TEKST: Schoolpicknick, speelplaats (locatie) en datum
- BEELD: Feestelijke picknickelementen

2 
Kern
Individueel werk

 Picknickvoorwerpen
Ev. allerlei voorwerpen rond 
picknick en feest

Permanente zwarte stiften
A3-tekenpapier

Lettersjablonen

Rode, gele en blauwe 
viltstiften

Stappenplan affiche 
1 Op het projectiescherm projecteren we om de vijf minuten voorwerpen die te maken 

hebben met feest en picknick. Je kunt ook eigen voorwerpen meebrengen ter inspiratie.

2 Laat de kinderen telkens de geprojecteerde voorwerpen één voor één tekenen in één 
lijn met een zwarte permanente stift op A3-papier, eventueel zonder de stift op te heffen 
(= directe, spontane techniek). Zeg hen dat het de bedoeling is dat de voorwerpen 
herkenbaar zijn en dat ze hiervoor vooral goed moeten kijken.

3 Begeleid de  plaatsing van elk voorwerp op het blad. Bv. plaats de appel bovenaan links, 
plaats de ballonnen onderaan rechts, teken de vork op zijn kop … Pas ook diverse groottes 
toe binnen het A3-formaat. 

4 Optioneel: met lettersjablonen kan de tekst boven op de tekening gezet worden: 
schoolpicknick, speelplaats (of tuin, bos …) en de datum. Toon dit met de sjablonen en zet 
de tekst op het bord. 

Laat het geheel vrij inkleuren met viltstiften in primaire kleuren.
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3  
Afsluiter
Klassikale beschouwing

 Andere resultaten

  Le déjeuner sur 
l’herbe

4  
Tips

Tijd om de affiches op te hangen!

Genoeg voer tot beschouwing. Bekijk klassikaal de werken en bespreek. Evalueer het werk en 
de bijhorende doelen.
Vragen die je hierbij kunnen helpen:
- Welk werk vind je aantrekkelijk/ draagt je voorkeur weg? Waarom?
- Welk werk vind je het best als affiche? Waarom?
- Welk werk heeft volgens jou een interessante compositie? Waarom?
- Wie heeft heel goed gekeken naar de voorwerpen? Waarom?
- Bij welk werk is de tekst het duidelijkst? Waarom?
- Welk werk vind je goed qua kleurgebruik? Waarom?
- Komen de werken eerder rustig of chaotisch over? Waarom?
- Wat vond je van de gebruikte tekenmethode? Zou je dit zelf hernemen of niet? Waarom wel, 

waarom niet?
- Zou jij in de toekomst ook nog eens een affiche maken? Waarvoor?
 …

Bekijk ter afsluiting enkele eindresultaten. Bekijk ook het klassieke kunstwerk Le déjeuner 
sur l’herbe van Manet, één van de bekendste picknicktaferelen ooit. Bespreek het kunstwerk 
met de kinderen.

- Herhaling (ritme) in het werk (door kleur, plaats of vorm) zorgt meestal voor een 
aantrekkelijk geheel.

- Ander kleurgebruik is uiteraard ook mogelijk!
- Je kunt via de computer de tekst vooraf plaatsen op een blanco blad en deze printen op 

stevig A3-papier. Zo gaat de aandacht van de kinderen vooral uit naar de tekeningen en de 
compositie hiervan, i.p.v. naar de tekst.


