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Hoe gebruik je deze workshop?
Welkom bij de workshop “Huisdieren tekenen” van Team Talento! De workshop bestaat uit
negen lessen die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. Iedere les staat op zich en vormt een afgerond geheel.
Illustrator Aad Bijloo laat al tekenend zien hoe je een huisdier kunt tekenen. We tekenen niet geheel naar de natuur, we maken er meer een stripfiguur van; je zou de getekende huisdieren dus
in strips tegen kunnen komen.

Tijdsduur
De video’s duren allemaal zo tussen de 7 en de 10 minuten. In elke videoles behandelt Aad één huisdier en vanaf
een leeg vel papier wordt dit dier dan getekend. Je kijkt met Aad mee hoe hij tekent en je luistert naar zijn verhaal.
Na het bekijken van een videoles is het aan te raden om gelijk met de verwerking te beginnen. Trek voor deze
verwerking minimaal 15 minuten uit, maar reken eerder op een half uur. In deze tijd gaan de leerlingen zelf aan de
slag met het tekenen van het gekozen huisdier.

Voorbereiding
Bij alle videolessen van deze workshop hoort een werkblad en een kleurplaat. Illustrator Aad Bijloo vat op zo’n
werkblad het geleerde in een getekende vorm nog even samen. Je leerlingen hebben hier dan steun aan tijdens
het zelf tekenen van het huisdier. Print het werkblad voordat je de video gaat bekijken en deel het werkblad uit na
afloop van de videoles.
Bepaal zelf of je de kleurplaat wilt koppelen aan de tekenles of als losse kleurplaat op een ander tijdstip eens in
wilt zetten.

Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor alle leerlingen die het leuk vinden om huisdieren in een stripachtige vorm te tekenen. En dat zullen heel veel leerlingen zijn! Bepaal zelf of de workshop past bij jouw leerlingen. Wellicht zal dat in
de meeste gevallen vanaf groep 5 zijn.

Planning
De negen videolessen zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken en kennen geen vaste volgorde. Je kunt alle lessen
stuk voor stuk klassikaal behandelen, je kunt de workshop ook bij het individueel werken inzetten, waarbij de leerlingen zelf kiezen welk huisdier ze willen gaan tekenen. Maak dus helemaal zelf de juiste planning.

Extra informatie
Aad Bijloo is afgestudeerd aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en werkt al ruim
twintig jaar als illustrator, striptekenaar en cartoonist. Aad tekent vooral voor (educatieve) uitgevers in binnen- en
buitenland. Een prachtig overzicht van zijn werk en van zijn veelzijdigheid vind je terug op de website van Aad:
www.studieab.nl.
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Welk materiaal kun je het best gebruiken?
Welk potlood moet je kiezen en met welk papier kun je
werken?

Papier
Gebruik gewoon eenvoudig A4-papier, bijvoorbeeld het papier dat
je ook voor de printer of het kopieerapparaat gebruikt. Leerlingen
die zelf verder willen gaan met tekenen, kunnen eens een tekenblok
of echt tekenpapier kopen. Dat papier is meestal wat dikker, maar
ook duurder.

Potloden
Potloden bestaan uit een tekenstift van klei en grafiet in een houten omhulsel. Er zit dus geen lood in. De naam
potlood verwijst nog naar de voorloper van het huidige potlood waarin wel een loodstift zat. Dat was goedkoper dan de zilverstift waar toen mee getekend of geschreven werd. Het mengsel voor de potloodstift van klei en
grafiet wordt in een oven gebakken. De verhouding tussen klei en grafiet bepaalt de hardheid: hoe meer klei, hoe
harder het potlood.
Om te schetsen heb je potloden nodig. Dat kan met de potloden van school. Dit zijn meestal HB potloden, een
mengeling tussen hard (H) en zacht (B).
Aad gebruikt voor het schetsen en tekenen meestal een 2B potlood. Dat werkt het fijnst. Schaf – indien mogelijk –
deze potloden aan.

Overig materiaal
Uiteraard heb je ook een gum en een puntenslijper nodig. Je kunt ook kleurpotloden gebruiken om te kleuren en
stiften om te tekenen. Maar je maakt altijd eerst de schets met potlood.

Hoe tekent Aad zelf?
Aad tekent nog vaak met potlood op papier, maar ook veel met een tekenprogramma. Daarvoor gebruikt hij het
programma Photoshop. Als je een tekenprogramma op de computer gebruikt is het niet zo handig om met je muis
te tekenen. Daarom gebruikt Aad een tekentablet met een bijbehorende pen.

Een tip van Aad
Om een goede tekenaar te worden is het van belang dat je veel oefent. Veel schetsen maakt. Van veel natekenen
leer je ook. Geduld is ook belangrijk. Het lukt namelijk niet altijd wat je in je hoofd hebt. Of je wilt te snel iets op
papier zetten. Dat lukt vaak ook niet. Werk rustig en als je niet tevreden bent begin je gewoon weer opnieuw.
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De 9 tekenlessen bij het thema huisdieren
Hoe ga je om met deze lessen en op welke manier kan je hier
met jouw leerlingen aan werken?

Thema huisdieren
Achtereenvolgens komen de volgende huisdieren aan bod: cavia, hond, kip,
konijn, muis, poes, schildpad, vis en vogel. Deze volgorde is volstrekt willekeurig. Bepaal zelf met welk huisdier je wilt beginnen of laat de leerlingen
een huisdier uitzoeken.

Introductie
Zorg voor een leuke introductie van een afzonderlijke les of van de workshop in het algemeen. Laat leerlingen afbeeldingen en foto’s verzamelen en
meenemen over de huisdieren van deze workshop.
Kom je ze ook tegen in stripboeken of in games? Neem daar ook eens voorbeelden van mee. Zijn er informatieve boeken beschikbaar over huisdieren,
ken je verhalen waarin huisdieren een rol spelen?
Neem het mee en bespreek het met elkaar. Je bent zelf zo vrij om van deze
tekenlessen iets groters te maken of het gewoon bij negen leuke tekenlessen te laten!

Samen bekijken, samen tekenen
We beschrijven hier de werkwijze bij de tekenles over de hond. De werkwijze is dus voor de overige lessen hetzelfde.
• Print van tevoren het werkblad bij deze tekenles uit.
• Bepaal of je de kleurplaat wilt gaan gebruiken. Print deze dan eventueel
ook uit.
• Bekijk met z’n allen de video, waarin Aad vanaf een leeg scherm een
hond tekent. Luister goed naar zijn aanwijzingen.
• Deel na afloop het werkblad uit en zorg voor tekenspullen (potlood en
papier). De leerlingen gaan nu zelf aan de slag en tekenen nu zelf een
hond.
• Bespreek het nog kort even na en bekijk elkaars resultaten.
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Samen bekijken, afzonderlijk tekenen
Wil je het zelf tekenen van het huisdier niet gelijk na het bekijken van de
video laten doen, dan kan je het best de bekeken video “delen” met de leerlingen. Hoe dat moet, wordt verderop in deze handleiding beschreven. Een
video die je deelt met de leerlingen, kan door hen op een computer, laptop
of tablet bekeken worden.
De werkwijze kan dan zijn:
• Bekijk met z’n allen de video en deel deze video na afloop van de les.
• Geef aan de leerlingen de opdracht mee om nu zelf dit huisdier te gaan
tekenen. Ze kunnen de informatie van het werkblad gebruiken, maar
ook nog eens de video terugkijken.
• De leerlingen bepalen (binnen jouw gestelde grenzen) nu zelf wanneer
er getekend gaat worden.
• Bespreek het nog kort even na en bekijk elkaars resultaten.

Zelf kiezen
Uiteraard leent het thema “huisdieren” zich uitstekend om aan te sluiten bij
een project over huisdieren. Dierendag is daar natuurlijk een prima voorbeeld van. Laat de leerlingen dan zelf kiezen bij welk huisdier (waarschijnlijk
het eigen huisdier) ze een tekening willen maken.
De werkwijze kan dan zijn:
• Deel alle video’s van deze workshop met de leerlingen.
• Print van elk werkblad één exemplaar en laat de leerlingen deze bekijken. Laat ze dan een keuze maken. Print dan het juiste aantal werkbladen per huisdier.
• De leerlingen kiezen nu zelfstandig de gewenste video, bekijken deze en
maken na afloop of op een ander tijdstip de tekening. Het werkblad kan
daar dan weer bij gebruikt worden.

Tot slot
Verwerk deze tekenlessen in de lessen die je dit jaar op het gebied van
tekenen al wilde gaan geven, of gebruik ze als geweldig leuk tussendoortje,
waarin de leerlingen vrij zijn om zelf een keuze te maken.
Laat ons eens weten hoe jij en jouw leerlingen deze serie hebben ervaren
en wat de resultaten daarvan zijn. We wensen jullie in ieder geval veel
tekenplezier toe!
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