
 

 

Contact: 
Marieke Hunze: 06-50947474

Brenda Jonker: 020-6360642 

Info@lijm-lab.nl

www.lijm-lab.nl

Coaching voor leerkrachten
Inspirerende workshops kunst in de klas!
 
Over creativiteit
Over materiaal en mogelijkheden
Over beeld en taal
 
En hoe ze elkaar versterken.
 
Bel voor meer informatie: 
020-6360642 of 06-50947474.

Over Lijm-lab
In het Lijm-lab wordt iedereen onderzoeker.
Een onderzoeker van materialen en ideeën. 

Samen geven we vorm aan het verhaal in 
je hoofd. Al doende proberen we het in 
beelden om te zetten. Het verhaal groeit 
door met materialen te spelen.

Lijm-lab heeft ruime ervaring met 
het stimuleren van de beeldende 
ontdekkingstochten van kinderen en 
volwassenen.

Fantasievol onderzoek is de basis van onze 
werkwijze.
 
Lijm-lab is een samenwerkingsverband van 
de beeldend kunstenaars Marieke Hunze en 
Brenda Jonker. 

Sinds 2003 organiseren en maken we 
projecten voor scholen en buurten. 
 

lijm-lab       kunstprojecten voor school en buurt
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Workshop voor 1 klas

Sjabloondrukken op papier 
De leerlingen leren een sjabloon knippen. Met de vormen die ze 
bedenken gaan ze drukken op papier. Er kan een gezamenlijk of 
een individueel werkstuk worden gemaakt. Het onderwerp kan 
in overleg met de school worden gekozen.

Groep: 1 t/m 8
Duur: 1,5 uur
Nodig: tafel en stoel voor elke leerling, water en een wasbak
Kosten: 220 euro per klas

Verf maken 
Met water, ei en pigment maken de leerlingen hun eigen verf: 
eitempera. Met de verf maken ze een schilderij. Er wordt een 
individueel werkstuk gemaakt. Het onderwerp kan in overleg 
met de school worden gekozen.

Groep: 1 t/m 8
Duur: 1 uur
Nodig: tafel en stoel voor elke leerling, water en een wasbak
Kosten:  170 euro per klas

Verover de wereld!
Met papier en eenvoudige tekenmaterialen brengen de leerlingen 
hun dagelijkse route naar school op een bijzondere manier in 
kaart. De gebeurtenissen onderweg zijn het belangrijkst. Het 
wordt een gezamenlijk werkstuk.

Groep: 5 t/m 8
Duur: 1,5 uur
Nodig: tafel en stoel voor elke leerling
Kosten: 220 euro per klas
 

Tekenen op muziek
Met siberisch krijt maken de leerlingen tekens op muziek. We 
beginnen met grote dansbewegingen die we verkleinen tot 
ze op papier passen. Van alle tekens wordt een gezamenlijke 
compositie gemaakt.

Groep: 1 t/m 8 
Duur: 1 uur
Nodig: een lege vloer en een eenvoudige muziekinstallatie
Kosten: 170 euro per klas
 

Workshop voor 3 klassen, Atelier voor 1 dag

De droommachine: licht en schaduw
Met allerhande materiaal knutselen de leerlingen vormen. In een 
speciale opstelling met schermen en lampen spelen de leerlingen 
met deze vormen een schaduwspel. Het verhaal kan worden 
vastgelegd in tekeningen op papier. Er kan in overleg met een 
thema worden gewerkt.

Groep: 1 t/m 8 
Duur: 1,5 uur per klas
Nodig: een leeg lokaal
Kosten: 660 euro voor 3 klassen

Klei to the Max!     
Met klei, heel veel klei, bouwen de leerlingen gezamenlijk aan 
een waterbaan, of een stad, of …. Het onderwerp kan in overleg 
bepaald worden. Het resultaat wordt vastgelegd op foto. De klei 
gaat weer de emmer in.

Groep: 1 t/m 8 
Duur: 1,5 uur per klas
Nodig: tafels in groepjes
Kosten: 660 euro voor 3 klassen

Apparaten onderzoeken
Lijm-lab heeft heel veel rare apparaten. We verklappen niet 
waar ze voor zijn. Met krijt en papier bestuderen de leerlingen 
de voorwerpen. Daarna maken ze een getekende handleiding, 
waarbij ze zelf bedenken waarvoor je het apparaat moet 
gebruiken.

Groep: 1 t/m 8 
Duur: 1,5 uur per klas
Nodig: tafel en stoel voor elke leerling
Kosten: 660 euro voor 3 klassen

Sjabloondrukken op stof
De leerlingen leren een sjabloon knippen. Met de vormen die ze 
bedenken gaan ze drukken op stof. Er wordt een gezamenlijk 
werkstuk gemaakt. Het onderwerp kan in overleg met de school 
worden gekozen.

Groep: 1 t/m 8
Duur: 1,5 uur per klas
Nodig: tafels in groepen en water en een wasbak
Kosten: 660 euro voor 3 klassen

De workshops op deze pagina vragen meer organisatie. Daarom biedt Lijm-lab ze alleen voor 1 dag aan. 
Lijm-lab tovert een lege ruimte om in een Atelier voor 1 dag, voor 3 groepen. Meer dagen kan ook!Lijm-lab werkt graag op maat. Wensen en ideeën kunnen altijd besproken worden.


