
Thema 5
Activiteit 2 Stamp it!

Doelen 1  De kinderen maken kennis met de wereld van de druktechnieken.
2  De kinderen ervaren de schoonheid en authenticiteit van een handgemaakte wenskaart.
3  De kinderen kunnen een stempel maken en werken in een oplage.
4  De kinderen ervaren het belang van netjes, stap voor stap werken bij druktechnieken, in het 

bijzonder een rubbervelstempel.

Leermiddelen
 Ppt - Foto’s

 Ppt - Stappenplan

 Ppt - Andere resultaten

 Een lino maken en afdrukken

 Infofiche - Druktechnieken

Materialen Potlood
Rubbervel in postkaartformaat of 148 mm x 105 mm (verkrijgbaar in de winkel voor creatieve 
hobbymaterialen)
Stevig karton in postkaartformaat
Dunne permanente stiften 
Schaar
Lijm
Diverse soorten papier in postkaartformaat om op af te drukken
Inktrolletjes (verkrijgbaar in de winkel voor creatieve hobbymaterialen)
Drukinkt op waterbasis (verkrijgbaar in winkel voor creatieve hobbymaterialen)
Plexiplaatje – alternatief: glad insteekhoesje of U-mapje
Schort
Kranten
Omslagen

Vooraf Vraag de kinderen om een afbeelding van een robot of een ander voorwerp, dat de toekomst 
voorstelt, mee te brengen.
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Instap
Leergesprek

 Infofiche - 
Druktechnieken

 Een lino maken en 

afdrukken

Een werkhoek in de klas wordt omgetoverd tot een stempelpost. Tijdens de activiteit maken 
de kinderen wenskaarten in postkaartformaat, bedrukt met een stempel uit rubbervel. Als 
onderwerp wordt vertrokken van allerlei robots, omwille van het futuristische karakter. Op 
de achterkant van de wenskaart kan een mooie toekomstwens geschreven of gestempeld 
(met letterstempels) worden. De postbode van dienst geeft de kaart persoonlijk af aan de 
geadresseerde.
Licht de verschillende drukvormen toe a.d.h.v. de infofiche. Focus op hoogdruk, de techniek 
die gebruikt zal worden bij het stempelen met een rubberstempel.

2 
Kern
Individueel werk
Rubbervel
Stuk karton
Permanente stift
Schaar
Lijm

Schort
Kranten
Inktrolletjes
Drukinkt
Plexiplaatje

2.1 Een stempel maken
De kinderen maken op een rubbervel in potlood een tekening van hun robot of futuristisch 
voorwerp. De tekening mag niet groter zijn dan postkaartformaat.
Laat hen eventueel stukken zwart inkleuren met een permanente stift en zorg ervoor dat deze 
delen los van elkaar komen te staan. 
Knip de stukken één voor één uit en kleef ze met stevige lijm op een stuk karton. 
Eenmaal de lijm is opgedroogd, is de stempel klaar.

2.2 Stempelen
De kinderen trekken een schort aan om hun kleren te beschermen en bedekken de tafel met 
kranten.
Rol de inkt met de inktrol uit op het plexiplaatje. Inkt vervolgens de stempel in met de inktrol.
Druk af op een mooi stuk papier in postkaartformaat. Wrijf bij het afdrukken op de achterkant 
van je postkaart hard heen en weer met een schoon rolletje. Je kunt ook met een soeplepel 
wrijven in ronddraaiende bewegingen. 
Je kunt meerdere afdrukken maken met je stempel.
Laat de kaart drogen. Je kunt dit proces eventueel versnellen met een haardroger. Houd deze 
niet te dicht!

3  
Afsluiter
Omslagen

3.1 Post!
Wie wil je op school verrassen? Schrijf een wens op de achterkant van de postkaart en stop de 
kaart in een omslag met daarop de geadresseerde. 
Enkele kinderen kruipen in de huid van de postbode en bezorgen de post persoonlijk 
aan de bestemmeling. Waarschijnlijk vindt iedereen het best fijn om in tijden van druk 
internetverkeer een persoonlijke wens te krijgen op een mooie kaart.
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Klasgesprek

3.2 Evaluatie
Evalueer de activiteiten a.d.h.v. onderstaande richtvragen:
- Welke stempelafdruk geniet je voorkeur? Waarom?
- Zou je het in de toekomst anders aanpakken? Waarom wel? Waarom niet? Wat zou je 

eventueel veranderen? Wat ging vlot? Waar liep het fout?
- Waarom moet je netjes werken bij het stempelen?
- Hoe voelt het om op stap te gaan en iemand te verrassen met stempelpost?
- Hoe reageerde de ontvanger op je stempelpost?
- Wat is het grote verschil tussen een mailtje of een kaartje geven/krijgen?
- Ga je in de toekomst nog stempels maken?
 …

4  
Tip Voorzie verkleedkledij en een postzak voor de postbodes.


