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Van gras
naar papier

Leerlingen zijn dagelijks bezig met leren
en dan vooral leren met het hoofd. Hoe
mooi is het dan om even met de leerlingen
een uitstapje te maken en ze te laten leren
met hun handen. Dit staat centraal in dit
project.

de rol krijgt; van het papier wat ze hebben gemaakt, maken ze iets waardevols terug voor
de natuur. Ze denken na over wat waardevol
is en waarom ze iets maken voor de natuur.
De wandeling kan gebruikt worden ter inspiratie.

Vanuit Fabrica is dit project ontwikkeld, Fabrica maakt deel uit van de wereldwijde beweging van het maakonderwijs. Door maakonderwijs ervaren leerlingen dat zij invloed
hebben op hun eigen ontwikkeling en op die
van hun omgeving. Ze zullen door, in en met
de omgeving vrij te exploreren en te onderzoeken, op mooie, interessante en leerzame
ingevingen komen; de ‘eureka’- momenten.

Om ze uit te dagen kunnen ze in hun ontwerp
gebruik maken van de laserprinter. Ze moeten zelf creatief nadenken hoe ze deze op een
handige manier in kunnen zetten.

Om leerlingen de kans te geven om eureka-momenten op te doen, hebben ze een kader nodig, waarin ze hun eigen ontdekkingen
kunnen doen. Om in dat kader te kunnen ontdekken, hebben ze ook vaardigheden nodig.
Door ze vaardigheden aan te leren, hebben
ze een steeds grotere tas om uit te plukken,
om voor een volgend idee nog toffere oplossingen of uitwerkingen te maken.
Dit project begint sturend; de leerlingen bewust laten ervaren hoe iets gemaakt wordt
van begin tot eind. Hierdoor zijn ze bezig met
het gegeven dat alle dingen om hen heen er
niet zo ineens zijn.
Daarna kunnen ze de vrije verbeelding in,
waarbij de leerkracht nog meer een coachen-

Dit document is een kader en inspiratie voor
de leerkracht. Gebruik het vooral op de manier hoe het het beste bij je past. Bij elke fase
staat beschreven aan welke (tussen)doelen
de leerlingen werken.
Doordat je projectmatig aan het werk bent,
waar maken centraal staat, ben je ook bezig
met de 21th century skills. Bij elke fase staat
het model van het slo, deze kun je van te voren even aanvinken/inkleuren om bewust te
zijn waar je wil waar de leerlingen mee bezig
zijn.
Om er een werkdocument van te maken, kun
je dit document ook uitprinten om er notities
bij te maken.
Als er zoveel gave beelden en vormen te vinden
zijn in de natuur; gratis en voor niets. Waarom
zou je dan niet iets moois ervoor terug geven?
Veel plezier!
Bedacht en uitgevoerd door Bregje Rikken
Mede mogelijk gemaakt door Fabrica
en de Pieter Brueghelschool

1 Verwondering

Leerlingen aan de slag
Blijf als leerkracht vooral vragen stellen. Waarom
blijf je juist bij dit stukje of dingetje in de natuur
staan? Wat zie je in de vorm? Wat maakt het voor
jou bijzonder? Wat doet het met je?

Achtergrondinfo voor de leerkracht
Je kan op verschillende manieren een wandeling
maken in de natuur. Snel, langzaam, met aandacht voor de omgeving of juist heel erg in jezelf
gekeerd.
Wat zal er gebeuren als je in de natuur zou wandelen met het oog op alle interessante vormen en
beelden die de natuur ons te bieden heeft?
De natuur is overal om ons heen, maar zijn wij ons
nog wel bewust welke mooie beelden de natuur
ons kan geven? Of hoe waardevol de natuur is en
wij de natuur nodig hebben om te kunnen leven?
Ga op zoek naar schatten die de natuur ons te
bieden heeft.
Ga eens op pad met leerlingen, loop een rondje
om de school. Ga eens kijken naar wat jullie zien
in dat stukje natuur, waar de leerlingen misschien
wel dagelijks komen.

Laat de leerlingen foto’s of tekeningen maken van
het geen wat hen het meest aanspreekt tijdens de
wandeling die ze hebben gedaan.
Heb het met ze over wat de waarde is van de natuur, waarom zij denken dat ze het nodig hebben
en hoe er mee om wordt gegaan.

Bladeren met mooie kleuren, de schubben van
dennenappels die samen een prachtig patroon
maken, een hoopje zand waar je de korrels in ziet
spiegelen, een stokje die toevallig er erg mooi bij
ligt in het gras. Zoek samen met de leerlingen
naar de cadeautjes die de ogen kunnen vangen.
Je hebt het hierbij met leerlingen over beeldtaal.
De leerlingen zijn de beschouwers. De leerlingen
(beschouwers) kijken niet alleen naar hoe iets eruitziet, maar ook wat het doet met het gevoel, de
ervaring en kennis.
Zien ze zelf het waardevolle van de natuur en hebben ze door dat we de natuur nodig hebben om
te leven en hoe we met de natuur om (moeten)
gaan?

Wat leren de kinderen in deze fase van het project?
Leerdoelen:
* De leerlingen zijn bewust aan het kijken naar beelden en vormen in een natuurlijke omgeving.
* De leerlingen kunnen benoemen waarom ze iets er interessant uit vinden zien.
* De leerlingen maken kennis met de waarden die de natuur kan hebben.
De leerlingen werken aan:
Beschreven in curriculum.nu
Mens & maatschappij - Denkwijzen: Denken vanuit de ander en jezelf; Leerlingen
leren de denkbeelden en ideeën van henzelf en anderen te gebruiken bij het
vormen van hun eigen beelden en ideeën.

Wat heb je nodig voor een voorbereide leeromgeging?
- Fototoestel/telefoon of ipad met camera
- Papier en potloden
- Natuurlijke omgeving dicht bij school waar je een wandeling door kan maken
- Vragen paraat om met de leerlingen te kunnen beschouwen
Geschatte tijd; 30 minuten

Aantekeningen

Beschreven in de tussendoelen SLO
Oriëntatie op jezelf en de wereld - Kerndoel 39 - De leerlingen leren met
zorg om te gaan met het milieu - Milieubetekenissen; Verwondering/
natuur is mooi (schoonheid).

Kleur in/kr
uis aan

tip: Als je toch al ergens heen moet wandelen (bijv. naar gym), pak dit dan samen met deze wandeling ;)

2 Gras, pulp, papier
Achtergrondinfo voor de leerkracht
Er wordt veel gemaakt, maar weten we nog waar
iets van is gemaakt, hoe het is gemaakt en waarom het zo gemaakt is zoals het is gemaakt?
Iedere dag zijn we omringt met producten die al af
zijn. Zijn we (nog) wel bewust dat al deze producten die we zien een maakproces hebben gehad?
Dat het niet zo maar kant en klaar uit een machine
komt?
Waarom zou je een maakproces niet een keer inzichtelijk maken voor leerlingen? Als je daar dan
ook nog eens gras voor kan gebruiken, wat toch
weggegooid zou worden na het maaien, zijn ze
ook nog eens bezig met een duurzaam project.
Papier heb je niet zo maar, om papier te kunnen
maken, moet je een proces doorlopen en dit proces neemt wel even wat tijd in beslag.

Leerlingen aan de slag
Gebruik goed gedroogd gras. Zorg ervoor dat het
gras max. 2,5 cm lang is. De verhouding van gedroogd gras en soda is 5:1. Voor ongeveer 12 papiertjes van ong. 25 cm x 17 cm heb je 200 gram
gedroogd gras nodig en dus 40 gram soda.
Laat het gedroogde gras daarna een nachtje weken. Daarna kunnen de leerlingen (met hulp van

de leerkracht) beginnen met het hele proces.
Let op het eind erop, dat je de keukenpapiertjes
blijft verwisselen tot ze niet meer helemaal doorweekt zijn.

Klik voor
filmpje
op YouTub
e

Fijn om te weten dat dit vooral komt door de (be)
handelingen die het gras nodig heeft. Het gras
moet namelijk een tijd gekookt worden met soda,
zodat het de verbinding verzwakt tussen de vezels
waardoor je ze later gemakkelijk uit elkaar kunt
trekken in een blender.
Of dat je het gras goed moet spoelen, zodat al het
soda uit het gras is, voordat je er papier van kan
maken.
De leerlingen gaan in deze fase stap voor stap aan
de slag om van gras papier te kunnen maken. Elke
stap moet zorgvuldig worden gedaan en heeft invloed op de volgende stap.
Zo laat je de leerlingen bewust ervaren dat iets
niet zo maar is gemaakt.

Wat leren de kinderen in deze fase van het project?
Leerdoelen:
* De leerlingen leren dat elke stap in een maakproces van invloed is voor de volgende stap.
* De leerlingen leren dat je door gras met water en soda te laten koken, het de verbinding van de vezels
verslapt.
* De leerlingen kunnen met een eigen gemaakt schepraam, papier scheppen uit water.
De leerlingen werken aan:
Beschreven in curriculum.nu
Mens & natuur - Natuurlijke grondstoffen en materialen - Stoffen en reacties;
leerlingen leren over eigenschappen van stoffen en materialen en dat deze
eigenschappen kunnen veranderen.

https://www.youtube.com/watch?v=NUetU9-HAzs

Wat heb je nodig voor een voorbereide leeromgeging?
- Grote pan
- Kookplaat
- Water
- Gedroogd gras
- Baking soda

- Houten roer lepel
- Schepraam (zie volgende pagina hoe te maken)
- Grote bak
- Grote handdoek
- Dik keukenpapier

Geschatte tijd; 120 minuten

Aantekeningen

Rekenen & wiskunde - Algoritmisch denken: Leerlingen leren dat vaste volgordes van
instructies soms nodig zijn en leren algoritmen uit te voeren.
Beschreven in de tussendoelen SLO
Kunstzinnige Oriëntatie - Kerndoel 56 - Rituelen en gebruiken: Waarden
en normen (van jezelf, de groep en omgeving, maatschappij,
iedereen) (bewust zijn van consumptiemaatschappij)

Kleur in/kr
uis aan

tip: Tijdens het koken van het gras zou je stap 3 (schepraam) kunnen uitvoeren

3 Schepraam

Leerlingen aan de slag
Als de leerlingen de stappen volgen die hieronder
beschreven staan moet het helemaal goed komen.
Je kan nog wel variëren in formaat van de latjes, als
je bijvoorbeeld kleinere of grotere papiertjes wil.

Achtergrondinfo voor de leerkracht
Wat kun je doen als je iets niet zo maar ergens
kan pakken of kan kopen; precies, dan maak je het
gewoon!
En wat er dan zo mooi is aan het het maken, er
wordt gewerkt met gereedschappen en vaardigheden, die de leerlingen in de toekomst vaker
kunnen gebruiken.
In onze digitale wereld zijn maakvaardigheden belangrijker dan ooit. Makende mensen zijn creatiever, vindingrijker en hebben meer zelfvertrouwen.

De leerlingen zullen in deze fase gericht bezig zijn
met het maken van het schepraam. In deze fase
staat dan ook het opdoen van ervaringen met
verschillende materialen en gereedschappen centraal.

Maak een schepraam

Handig is nog wel, dat als de 2 houten frames
goed op elkaar liggen, dit nog even te markeren,
zodat iedere keer opnieuw, het open frame, altijd
op dezelfde manier erop ligt (en je steeds dezelfde vorm papiertjes krijgt).

Klik voor

vergroting

Laat ze ontdekken hoe alles werkt, met de leerkracht als coach. Begeleid ze in hun ontdekking.

Door om te gaan met verschillende gereedschappen en materialen, creëer je een grotere bagage
met vaardigheden. Als je dan in de toekomst iets
wil gaan maken, kun je grabbelen in een hele volle
ton met ervaringen.
Hierdoor zul je creatievere dingen gaan maken
dan je maakt als je kennis hebt van maar weinig
gereedschappen, materialen en vaardigheden.

Gemaakt door Bregje Rikken

Wat leren de kinderen in deze fase van het project?
Leerdoelen:
* De leerlingen leren latjes in de juiste maat zagen.
* De leerlingen leren gaatjes boren en schroefjes schroeven met de boormachine.
* De leerlingen leren met een niet machine/ tacker de tule vast maken aan het frame.
* De leerlingen begrijpen dat ze moeten werken in stappen om het schepraam te kunnen maken.
De leerlingen werken aan:
Beschreven in curriculum.nu
Kunst & cultuur - Artistieke technieken en vaardigheden; Leerlingen leren aangeboden (artistieke) technieken en vaardigheden gebruiken om te creëren
in (bewegend) beeld, klank, woord en met beweging in relatie tot de
ruimte of omgeving.

Wat heb je nodig voor een voorbereide leeromgeging?
Materiaal voor 1 schepraam
van 25 cm x 17 cm:
- 8 schroeven
- Lat van 168 cm x 1,5 cm x 1,5 cm
- Stuk tule 30 cm x 20 cm

- Handzagen
- Boormachine
- Potlood
- Meetlat
- Nietmachine/ tacker

Geschatte tijd; 45 minuten

(Geen boormachine voorhanden? Gebruik een
handboortje en een schroevendraaier)

Aantekeningen

Beschreven in de tussendoelen SLO
Kunstzinnige Oriëntatie - Kerndoel 54 - Materiaal/ techniek; Ruimtelijk
construeren: houtbewerking/verbinden (zagen/schroeven)

Kleur in/kr
uis aan

tip: Wil je voor snel gaan; 2 dezelfde houten schilderijlijstjes als frames werkt ook prima (alleen sla je dan wel de
plank mis met het aanleren van de gereedschappen en vaardigheden ;)... )

4 Cadeau

Leerlingen aan de slag
In de eerste les zijn de kinderen op zoek gegaan
naar interessante beelden in de natuur. Vandaag
gaan ze iets waardevols maken voor de natuur,
wat weer als cadeau terug de natuur in gaat.
Praat met de kinderen over wat waardevol is. Laat
ze verschillende schetsen maken, uitprobeersels,
testen, etc. Gebruik voor hun proces het model

Achtergrondinfo voor de leerkracht
Leerlingen krijgen veel exacte vakken, waarbij de
uitkomst goed of fout is. Wat als iets alleen maar
goed of fout kan zijn, maken ze dan nog wel gebruik van hun creatieve ideeën?
Als het doel van onderwijs is om de leerlingen voor
te bereiden op de toekomst, dan is de vraag relevant hoe vorm te geven aan een hoopvolle toekomst. Door de globalisering van de wereld, het
internet en vele andere technische ontwikkelingen
zijn problemen in de wereld vaak groot en veelomvattend. Om deze complexe problemen op te
kunnen lossen helpt het onder andere om kritisch
te denken, verrassende, nieuwe verbindingen en
relaties te leggen, van perspectief te wisselen, met
anderen samen te werken en jezelf bij te sturen.
Door met leerlingen op deze manier te werken,
waarbij iets niet alleen maar goed of fout kan zijn,
leer je ze op een andere, creatievere manier denken.

van ontwerpend leren.. Indien tot de mogelijkheden; laat ze bedenken hoe ze de laserprinter in
kunnen zetten bij hun idee.
Zorg ervoor dat het materiaal dat ze gebruiken
100 % afbreekbaar is. Dus ook de lijm als ze deze
nodig hebben.

De leerlingen gaan hierdoor bezig met hun (beeldend) proces, steeds weer opnieuw stellen ze
zichzelf kritische vragen (of jij als leerkracht) en
zullen ze op steeds interessantere ideeën of verbeeldingen komen.
In de eerste les heb je met de leerlingen gesprekken gehad of de waardevolle natuur en de mooie
cadeautjes die daar te vinden zijn. Laat de leerlingen nadenken wat ze terug zouden willen maken
voor de natuur, wat is voor hen waardevol? Door
aan de slag te gaan met de ontwerpcirkel van ontwerpend leren, kun je de leerlingen wel een kader
geven, maar zullen ze zelf op ontdekking gaan. Als
je hier dan ook de laserprinter aan toevoegt, dan
zullen ze ook nog eens technologie op een creatieve manier kunnen gebruiken.

Wat leren de kinderen in deze fase van het project?
Leerdoelen:
* De leerlingen leren een creatief proces aan te gaan aan de hand van ontwerpend leren.
* De leerlingen leren hoe ze technologie kunnen verwerken in hun ontwerpideeen/proces.
* De leerlingen leren wat voor hun waardevol is en hoe ze dit verwerken in hun ideeen.
De leerlingen werken aan:
Beschreven in curriculum.nu
Mens & natuur - Aard van natuurwetenschappen en technologie; Aard van technologie;
leerlingen leren over technologie, de creatieve en innovatieve mogelijkheden hiervan
en de plek die techniek heeft in hun leven.

Wat heb je nodig voor een voorbereide leeromgeging?
- Het zelfgemaakte papier
- Materiaal om te kunnen ontwerpen/onderzoeken/ontdekken
- Pen/potlood

- Voor een lasersnijder zou je naar het fablab
in Arnhem kunnen gaan. Zie link voor meer
info: fablab Arnhem

Geschatte tijd; 60 minuten

Aantekeningen

Kunst & cultuur: - Artistiek- creatief vermogen - Maakstrategieën; leerlingen
leren al spelend experimenteren, creëren en imiteren en krijgen zicht in eigen
kunnen. Door het oefenen van maakstrategieën ontwikkelen zij artistiekcreatief vermogen.
Beschreven in de tussendoelen SLO
Kunstzinnige Oriëntatie - Kerndoel 54 - Betekenisvolle onderwerpen
en thema’s; Onderwerpen uit wereldoriëntatie als inspiratiebron voor
beeldend werk.

Kleur in/kr
uis aan

tip 1; laat de leerlingen kijken naar bijvoorbeeld het werk van Marleen Kappe en/of Michihiro Sato ter inspitatie
tip 2; kijk op ontwerpenindeklas.nl hoe je de verschillende fases op verschillende manier in kan zetten.

5 Terug

Leerlingen aan de slag
Stel als leerkracht de juiste vragen om de leerlingen zelf na te laten denken over hun proces.
De leerlingen zullen na moeten denken over wat
ze hebben geleerd, maar ook dat ergens iets
plaatsen, iets doet met de ander die er naar kijkt.

Achtergrondinfo voor de leerkracht

Ze geven iets terug aan de natuur; de leerlingen

De leerlingen zijn bezig geweest met een groot
project. Wat hebben ze geleerd? Wat heeft het
met ze gedaan? Wat zullen ze voor altijd meenemen in hun toekomst?
Ga met de leerlingen terug naar het begin van dit
project; de wandeling. Wat hebben ze allemaal
ontdekt? Reflecteer met de leerlingen op het product wat ze hebben gemaakt, maar ook op het
proces wat ze hebben doorlopen.

moeten dus nadenken waarom het werkstuk op
een bepaalde plek in de natuur terug wordt gezet.
Waarom juist daar?
		
		
Hieronder een voorbeeld van waar
een werkstuk terug geplaatst kan worden.

mpje
l
i
f
r
o
Klik vo uTube
op Yo

Het werk wat ze hebben gemaakt, wordt vandaag
weer teruggegeven aan de natuur. Heb het met ze
over wat voor hen buiten een mooie en gepaste
plek is om het gemaakte werk terug te plaatsen.
Hangen, op de grond plaatsen, op ooghoogte; alles heeft een andere indruk op de beschouwer.
Laat de kinderen dit inzien. Hoe willen ze dat het
overkomt op degene die het werk zullen bekijken.
Laat ze ook bedenken wie zij willen dat het werk
komt bewonderen; hou hier ook rekening mee
met waar het werkstuk geplaatst gaat worden.

Wat leren de kinderen in deze fase van het project?
Leerdoelen:
* De leerlingen leren na te denken hoe een beschouwer naar een (kunst)werk kan kijken.
* De leerlingen leren te benoemen hoe hun eigen proces is gegaan en wat ze er van hebben geleerd.
De leerlingen werken aan:
Beschreven in curriculum.nu
Kunst & cultuur - Tonen en delen van eigen werk; Leerlingen leren het product en het proces
(tussentijds) te presenteren en leren te reflecteren op het werk- en leerproces van zichzelf
en anderen.

https://www.youtube.com/
watch?v=kxs9K_6HLDA

Wat heb je nodig voor een voorbereide leeromgeging?
- Het gemaakte ontwerp
- Reflectievragen
Geschatte tijd; 30 minuten

Aantekeningen

Beschreven in de tussendoelen SLO
Kunstzinnige Oriëntatie - Kerndoel 55 - Reflecteren; mening geven over eigen product
en werkproces en over dat van groepsgenoten

Kleur in/kr
uis aan

tip; om je als leerkracht op weg te helpen met reflecteren, lees dan dit document:
In gesprek met het beeld en met elkaar

Maak een schepraam

Gemaakt door Bregje Rikken

