
Studiewijzer Beeldende Vorming week 22,23 

Docenten: Mevrouw Hermanns, Meneer de Gast 

Week 25-29 mei  

Alle reguliere 1e klassen 

 
Opdracht: Doe mee met de kunst wedstrijd:  Youth with Refugees Art Contest!  
We moeten thuisblijven om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Maar hoe zit het met 
de miljoenen mensen die vanwege oorlog hun huizen hebben moeten ontvluchten? Je  kunt de 
vluchtelingen helpen door een tekening of strip te maken om de boodschap te delen dat 
iedereen meetelt in de strijd tegen het virus, inclusief vluchtelingen.  

Kijk het online filmpje voor inspiratie: 

https://www.unhcr.org/nl/2020/05/youth-with-refugees-art-challenge/ 

    

Kies een van de 3 thema’s: 

 Iedereen moet worden beschermd tegen het virus. Iedereen moet toegang hebben tot 

water, zeep, gezondheidszorg en medicijnen.  

 Iedereen moet aardig zijn voor elkaar. Het virus kan iedereen treffen, dus er is geen reden 

om iemand de schuld te geven.  

 Iedereen heeft een rol in de bestrijding van het virus. Mensen in de zorg. Humanitaire 

hulpverleners. Jij, door het bewustzijn te vergroten en zoveel mogelijk thuis te blijven!  
Benodigdheden: 

Potloden/stiften/pennen of computer/ipad 

1.Kies 1 van de 3 thema’s die je het meeste aanspreekt. 

2.Maak een woordspin, waar denk je aan bij dat thema? 

3.Maak hier een foto van en lever deze in. 

4. Maak een begin met je tekening/ strip/  online werk, dit hoef je nog niet in te leveren deze 

week. 

Inleveren:  

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams of in de persoonlijke chat. 

Meneer de Gast, inleveren via mail: vgast@ovmz.nl voorzien van naam en klas.  

Beoordeling:  Op zowel creativiteit als op hoe effectief het zijn boodschap overbrengt. 

 
Week 3-5 juni (ma en di vallen uit) 

Alle reguliere 1e klassen 

https://www.unhcr.org/nl/2020/05/youth-with-refugees-art-challenge/


1.Maak je kunstwerk voor de wedstrijd af. 

Inleveren:  

Mevrouw Hermanns: Inleveren via Teams of in de persoonlijke chat. 

Meneer de Gast, inleveren via mail: vgast@ovmz.nl voorzien van naam en klas.  

 

Zodra je creatie af is en je vindt het leuk om met de online wedstrijd mee te doen, dien je hem in 
als pdf, jpeg of png! 
https://www.unhcr.org/forms/youth-art-contest/index.htm 
Voel je vrij om je tekening ook op je eigen sociale media-accounts te plaatsen met de hashtags 
#everyonecounts en #withrefugees. 
 
Wanneer is de deadline? 
De deadline is 10 juni, maar we raden je aan om je creatie zo vroeg mogelijk in te dienen, omdat 
we ernaar streven om de beste regelmatig op onze platforms te delen! 

De beste creaties worden GEANIMEERD en gedeeld 

met de 8 miljoen volgers van UNHCR over de hele 

wereld! 

 

 

 

 

https://www.unhcr.org/forms/youth-art-contest/index.htm

