
Schuif maar aan (een kleurrijk kerstdiner)
Groep 5-6

Je hebt nodig

diverse kleuren papier A4 en A3
formaat
potlood
schaar
geprinte kerstsjablonen
lijmstift (of potje)
lamineer- of insteekhoezen

Organisatie
Een lijmstift werkt beter dan lijm in
een potje omdat de uitgeknipte delen
bij het opplakken dan minderen
vervormen.
Bouw verderop in de les een moment
in voor het uitwisselen van
onderdelen. Als dat georganiseerd
gebeurd is het een mooie vorm van
samenwerking.

 Betekenis
... dat je een placemat kunt maken om je kerstdiner
aan te kleden.

 Beschouwing
... dat je ziet hoe uit gestileerde contouren, vormen
en restvormen ontstaan. 
... dat je symmetrische en asymmetrische toepassing
van siervormen (vorm-restvorm) in een compositie
herkent

 Vorm
... dat je symmetrische of asymmetrische
compositieregels kunt toepassen in een decoratieve
compositie.
... dat je kunt werken met vormen en restvormen.
... dat je kunt kiezen voor kleurnuances of contrasten

 Werkwijze
... dat je sjabloons kunt omtrekken, vouwen en
uitknippen. 
... dat je ze kunt schuiven en opplakken.

 Materie
... dat je kunt werken met potlood, schaar, kopieën
van kerstsjabloons, gekleurd papier en lijm. 

 Onderzoek
... dat je schuivend kunt zoeken naar een decoratieve
compositie door (halve) vormen en restvormen te
gebruiken. 
... dat je experimenteert met symmetrie en
asymmetrie met eigen knipvormen en die van een
ander.

Heerlijk, gezellig, het kerstdiner! Lekker eten, drinken en samenzijn. En dat is nog maar de helft. Het oog wil
ook wat! In een handomdraai maak je de mooiste kerstdis met zelfgemaakte placemats. Klokken,
kerstbomen, sterren en hulst en tal van andere typische kerstvormen dienen als sjabloon. De kinderen
knippen, vouwen, schuiven en plakken papier in enkele kerstkleuren. Ook wisselen ze onderdelen uit. Zo
scheppen ze een harmonieuze tafelaankleding: ‘Schuif maar aan!’

Deze activiteit bevat een aantal sterk ‘ambachtelijke’ elementen (werken met sjabloons).
Om de placemat handzaam en afneembaar te maken is lamineren de mooiste oplossing. Als dat niet tot de
mogelijkheden hoort is een A3 insteekhoes geschikt als bescherming voor het werk.

De uitdaging
Kun jij ... met sjablonen een kerst-placemat ontwerpen door uit een gevouwen A4tje (kerstkleur)
de vormen te knippen en met de onderdelen te schuiven tot een eigen ordening op A3 formaat. Zorg
ervoor dat je gebruik maakt van een bijzondere kleurencombinatie en een symmetrische of
asymmetrische ordening voor je de vormen vastplakt!

Laat maar zien ......

groep

5-6  

tijdsduur

60 minuten

dimensie

2D  

niveau

eenvoudig

materiaal/techniek

 

beeldaspect

Compositie, Groeperen en

rangschikken, Herhalen,

spiegelen en roteren, Kleur,

Nuances en contrasten, Vorm,

Figuur en restvorm  

type

toegepaste vormgeving

vakgebied

Mens en samenleving,

Rekenen en wiskunde  

onderwerp

Kerstmis, menukaart, diner,

feest, kerstdecoratie,

placemat

woordenschat

de placemat, de onderlegger,

de decoratie, het sjabloon



 Les - procesfase handleiding

Introductie
Toon Kijkvoorbeeld 1 van de chique gedekte tafel. Wat is daarop zoal te zien? Wie heeft er
wel eens aan een mooi gedekte tafel gezeten. Houd daarover een kort gesprekje.
Zet het gesprekje voor over het gegeven dat Kerst vooral ook een tijd van gezellig samenzijn
is. Dat het prettig is aandacht te besteden aan dat samenzijn door de aankleding extra vorm
te geven.
Ze leren daarbij over symbolische betekenissen rond het kerstfeest, zowel christelijke als
wereldlijke. Wat is een kerst diner? Hoe kan de tafel dan aangekleed zijn? ‘Wij gaan iets
moois maken voor aan de Kersttafel. Wie heeft er wel eens gehoord van een placemat. Dat is
een engels woord.’ Eén van de kinderen weet vast wel wat dat is en legt dat kort uit.

Informatie
‘Zullen we eens kijken hoe zo’n placemat of menukaart voor de kerst eruit kan zien? Waar
denk je aan bij het woord Kerstmis?’
Laat de Kijkvoorbeelden 2 (Kerstobjecten) zien en bespreek hun betekenis kort.
Laat vervolgens de Kijkvoorbeelden 3 (Kerstsjabloons) zien. Wat is het verschil tussen de
vorige kijkvoorbeelden en deze sjablonen? Met wat hulp komen we tot de conclusie dat de
vormen eenvoudiger, ‘makkelijker’ maar ook symmetrisch zijn (aan allebei de kanten
hetzelfde).
‘Met die eenvoudige vormen kun je mooi kerstversiering maken op je placemat. We noemen
zo'n vereenvoudigde vorm een 'sjabloon'. Als je de vormen knipt uit een gevouwen vel
papier, zie je aan twee kanten hetzelfde.
Zo kun je het ook opplakken: steeds zorgen dat wat je aan de ene kant doet, je aan de
andere kant net zo doet. Wie weet hoe dat heet? (spiegelen, symmetrie; dat weten vast een
paar kinderen)
Kijk samen naar de Kijkvoorbeeld 4. Daar zie je hele interessante dingen. Helemaal links zie
je een A4tje dat in vieren is gevouwen. Daaruit zijn aan de zijkanten vormen geknipt.Op
welke plaatjes zie je aan beide kanten hetzelfde (symmetrie)… en waar dus niet? (In de drie
bovenste voorbeelden is de placemat symmetrisch opgebouwd. De onderste drie zijn vrijer
met vorm en restvorm opgebouwd)
Straks mag je dat ook gaan proberen en kijken wat je het mooiste vindt; een symmetrische
of een asymmetrische placemat’
Rechts zie je wat je met die uitgeknipte vormen allemaal kunt doen op een A3 vel. Als je ze
precies zo neerlegt als je ze hebt uitgeknipt, krijg je een symmetrische vormL aan alle
kanten hetzelfde.
Kun je uitleggen welke verschillen je ziet tussen de zes voorbeelden (laat 2 of 3 kinderen aan
het bord vertellen en aanwijzen welke verschillen ze zien. Stel de vraag: waar zijn de stukjes
heen geschoven?
(In de eerste twee voorbeelden linksboven is het A4tje nog duidelijk te zien. In het
voorbeeld rechtsboven is dat A4tje doormidden geknipt en uit elkaar geschoven.)
Waar zie je de 'restvorm' van de uitgeknipte vormen? Welke decoratie (siervorm) bevalt jou
het beste? (symmetrisch of asymmetrisch?)
Dit spel van schuiven van vormen gaan wij zo ook doen met Kerst sjabloons. Die kun je kant
en klaar uitknippen, maar je kunt ze ook wat veranderen of er zelf een of twee bij bedenken.

Instructie
Toon de Techniekstappen.
‘Ik ga voordoen hoe je te werk gaat: Je begint met het uitknippen van de kopie van de
sjabloonvormen: eerst goed vouwen, dan uitknippen. (Je kunt natuurlijk ook zelf een
sjabloonvorm te tekenen).
Dan zoek je twee kleuren uit, één klein vel (A4) in een kleur, het grote (A3) in een andere.
Vouw het kleine vel 2 maal
Teken met de sjablonen eerst de halve vorm over en knip ze uit. Let op: er is een verschil of
je de vorm uitknipt aan de gevouwen zijde of niet. Aan de gevouwen kant blijven de 2
helften aan elkaar, de andere vallen los.
‘Als je klaar bent met knippen, heb je de vormen, maar ook de rest. Die rest ziet eruit als een
mooi matje. Het leuke is dat je dan eigenlijk twee keer de vorm hebt, de ene die je hebt
uitgeknipt, maar ook de vorm van het gat in je vel papier. Je kunt ze allebei gebruiken in je
placemat.’
Daarna neem je het grote vel eronder. Je kunt het matje eerst uitvouwen en op de andere
kleur leggen. De losse onderdelen kun je dan verschuiven tot ze een mooi plaatsje hebben.
Maar je kunt het matje ook langs de vouwranden losknippen en verschuiven tot je tevreden
bent.’ ,
Noem kort de begrippen spiegelen en symmetrie; ’je ziet aan allebei de kanten hetzelfde,
alsof er je in de spiegel kijkt!’
Laat zien dat je op het grote vel de vormen aan de randen kunt ‘afmaken’ met de halve vorm
die eruit geknipt is (positief negatief). De hele vormen kunnen ze op elke plek neerleggen,
maar als ze het symmetrisch of ‘gespiegeld’ willen doen, moeten ze goed opletten: ‘precies
zoals aan de andere kant.
Om meer ruimte op het vlak te krijgen kunnen ze de het matje over de vouwlijnen
losknippen. Ze kunnen de kwarten dan naar de hoeken verplaatsen en de middenruimte
gaan invullen met losse vormen.
Maar let op! Symmetrie is niet verplicht. Ze kunnen de losse onderdelen ook groeperen tot
een asymmetrische compositie. Laat hen nogmaals het kijkvoorbeeld zien.
Uiteindelijk kiezen ze zelf voor het mooiste decoratieve effect en gaat het om het ontstaan



van een grote variëteit.
In dat kader is de volgende regel een leuke uitbreiding. ‘Je mag ook onderdelen met elkaar
ruilen, waardoor er een grotere kleurvariatie ontstaat!’ Als je tevreden bent ga je nog even
staan om ernaar te kijken.
Dan neem je de onderdelen er een voor een af, smeert ze in met een paar puntjes lijm en
plakt ze op precies dezelfde plaats weer op. Eén tegelijk, dan kun je niet in de war komen!
Maar nu eerst flink schuiven, probeer maar te vinden wat je mooi vindt. En als je daarmee
klaar bent hebben we nog een verrassing in petto!’

Uitvoering/begeleiden
De kinderen beginnen met het tekenen en uitknippen van de kopie van sjabloonvormen. Uit
één vel komen 4 sjabloonvormen. Verdeel de taken maar. Ieder knipt in ieder geval één
sjabloon om vast te oefenen. (de kinderen gaan eerst aan de slag)
Benadruk dat ze ook zelf sjabloon-vormen mogen tekenen!
Ze beginnen met een echte vaardigheid; het uitknippen sjablonen. Geef daarbij eerst extra
aandacht aan die knipvaardigheid; het vasthouden en sturen van de schaar en papier. De
moeilijkheidsgraad neemt toe bij het dubbel gevouwen papier omdat het zwaarder knipt.
Wijs erop dat ze bij het overtekenen de keuze hebben tussen de zijden. De gesloten zijden
leveren twee hele vormen op (klok, boom etc), de open zijden 4 halve. Als ze klaar zijn
kunnen ze de onderdelen uitvouwen en uitspreiden op het grote vel in de andere kleur.
Als de meeste zover zijn volgt een korte onderbreking voor de rest van de oriëntatiefase (zie
onder schuiven bij instructie).
Als ze een bevredigende compositie hebben gevonden is het plakken een precies werkje. De
kinderen kunnen eventueel met potloodpuntjes de positie even vastleggen voordat ze de
vorm weghalen om de plaats makkelijker te kunnen terugvinden.
De kinderen wisselen graag hun onderdelen uit en gaan aan het schuiven. Begeleid ze daar
goed bij. Het is een spel dat in eerste instantie nog niet om het eindproduct gaat. Voor veel
kinderen is het best pittig om de symmetrie terug te vinden. Help ze redeneren: ‘aan deze
kant ligt-ie hier, waar komt-ie dan aan de andere kant?’
Als het geheel vast zit kan een kind een accentkleur kiezen om vormen naar keuze toe te
voegen (kaars, ballen, kersjes, stralen, slingers etc). Het zou aardig zijn iets met zilver of
goudpapier te laten doen.
Wijs ze op het toepassen van de mogelijkheid om ook dan eerst te vouwen waardoor er
direct meer exemplaren ontstaan. Ook dan is een uitwisseling tussen kinderen weer
mogelijk.
Als er een lamineerapparaat aanwezig is kan gestart worden met het plastificeren.
Let op! Gooi de resten niet weg. Laat de kinderen een selectie maken van vormpjes die
decoratief op de kersttafel kunnen worden gelegd!

Nabeschouwing - Toelichting
Maak een kring met het werk van de kinderen in het midden. Complimenteer hen met de
resultaten.
Laat enkele kinderen aan het woord over hun werkproces
Stel dan wat vergelijkende vragen over de vorm van het werk en help ze benoemen wat ze
zien. Laat ze het ook aanwijzen.
Welke kleuren heb je gekozen?
Wat hebben ze met het matje gedaan, verknipt of in takt gelaten?
Waar is je werk symmetrisch of asymmetrisch?
Lukte het vastplakken zoals ze het wilden? Wie heeft daarbij even zijn potlood gebruikt?
Welke placemats lijken veel op elkaar, bijna als tweelingen?
Welke zijn juist heel verschillend en waardoor komt dat?’
Welke toevoeging in de accentkleuren heb je gemaakt. Welke kleuren steken het sterkste af?
Heb je daarmee ook de symmetrie aangehouden?
Wat zou je een volgende keer anders doen?

Nabeschouwing
Welke kleuren heb je gekozen?
Wat hebben ze met het matje gedaan, verknipt of in takt gelaten?
Waar is je werk symmetrisch of asymmetrisch?
Lukte het vastplakken zoals ze het wilden? Wie heeft daarbij even zijn potlood gebruikt?
Welke placemats lijken veel op elkaar, bijna als tweelingen?
Welke zijn juist heel verschillend en waardoor komt dat?’
Welke toevoeging in de accentkleuren heb je gemaakt. Welke kleuren steken het sterkste af?
Heb je daarmee ook de symmetrie aangehouden?
Wat zou je een volgende keer anders doen?

En verder...
De begrippen spiegelen en symmetrie leg je niet in één lesje uit. Het aardige is dat met deze
activiteit abstracte de wiskundige begrippen op handelingsniveau betekenis krijgen.
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