
Studiewijzer Kunst week 19,20,21 

Docenten: Mevrouw Hermanns 

Week 4- 10 mei (ma, di Bevrijdingsdag) 

Kunstklas 2e jaars en kunstklas 2de jaars 

Opdracht: Aan tafel 

     
Een doordeweeks ontbijtje ziet er anders uit dan een ontbijt op bed of als je jarig bent. En met 

feestdag is eten helemaal sjiek. 

 

Beantwoorde de volgende vragen: 

1. Hoe ontbijt jij, wat eet en drink je dan? 

2. Wat is je lievelingseten? 

3. Wat lust je echt niet? 

Je gaat een maaltijd fotograferen die je hebt gegeten: ontbijt, middag- of avondeten 

Benodigdheden: 

Potlood/kleurpotlood/stiften/ A4 papier/mobiel 

Wat ga je doen: 

1. Je gaat een bord van een maaltijd fotograferen. 

2. Teken dit bord na. Werk deze uit in kleur op A4. 

Beoordeling: originaliteit/netheid/creativiteit 

Inleveren: 1 foto in een word document met de vragen beantwoord en een tekening in kleur. 

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams.  

 

Week 11-17 mei 

Kunstklas  2de jaars 

Opdracht: Familiediner 

    

Benodigdheden: 

Potlood/kleurpotlood/stiften/ A4 papier/mobiel 

Denk aan een gezellig familiediner dat je hebt gehad en maak een woordweb met daarin het 

woord familiediner en beantwoord de volgende vragen: 

1. Wie zitten er aan tafel? 

2. Wat eten jullie allemaal? 



3. Vertel iets over het tijdsbeeld, lente/zomer/herfst/winter/, in de ochtend, middag, avond. 

Verjaardagfeest, bruiloft, Suikerfeest, Kerst enzovoort 

Nu ga je het menu opschrijven, voorgerecht, hoofd (bij) gerechten en toetje. 

4. Maak de menukaart in Word. 

5. Teken de tafelschikking, zoals de voorbeelden hierboven, dus vanaf de bovenkant of vanaf de 

zijkant. Er hoeven geen familieleden op te staan. 

Inleveren: Woordweb en menukaart in Word en 1 tekening in kleur 

Beoordeling: originaliteit/netheid/creativiteit 

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams. 

 

Week 18-24 mei (do, vr Hemelvaart) 

kunstklas 2de jaars 

Omdat week 19 en week 21 slechts halve lesweken zijn 

moeten beide opdrachten uiterlijk woensdag 20 mei 

ingeleverd zijn. 

Let op! 

Alle eerdere opdrachten vanaf 30 maart (week 14) 

dienen uiterlijk 8 mei ingeleverd te zijn bij mevrouw 

Hermanns  

 

 

 

 


