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Dit doeboek is van ......................... 
en dit is mijn zelfportret.





Hallo, 

Hoera! Je hebt het tweede Ka!rantaine Teken-en 
Doeboek in je handen. Na de succesvolle eerste 
editie hebben jullie goed de smaak te pakken en wij 
ook!

Opnieuw geven we je hier prikkelende opdrachten  
en uitdagingen. Je hebt vooral je eigen fantasie 
nodig, dan gebeurt de rest vanzelf. Nu je favoriete 
Kunstacademie gesloten is, hopen we dat we je toch 
artistiek bezig kunnen houden, want dat vinden wij 
belangrijk.
We hopen dat we in september op een veilige manier 
opnieuw kunnen starten en geloof ons: wij kijken 
daar ZOOOOO hard naar uit! En wees gerust, we pikken 
de artistieke draad weer op waar die is blijven 
hangen.

Blader dus maar eens door dit tweede Ka!rantaineboek 
en hou je potloden alvast in de aanslag. 
Experimenteer, laat je fantasie de vrije loop, ontdek 
en ga er tegen aan.
Droom! Durf! Doe!

Roos Lauwaert
Directeur Beeld 

Annika, Catalina, Christa, Lenja, Martine, Saar, 
Sigrid.
Leerkrachten eerste en tweede graad Beeldatelier

Dit boek is van/ je kunstenaarsnaam:





Wat zie j i j  in deze knipsels? Neem een potlood bij  de
hand en maak er iets nieuws van! 



Nonkel Maurice en tanta Martha 
zijn al een tijdje uit elkaar.
Teken jij een nieuw lief voor hen?





Raamtekening
Op heel wat Gentse ramen worden 

tekeningen aangebracht in de hoop dat 

de mensen blij worden bij het zien 

van de vele mooie kunstwerken en het 

coronavirus op die manier een beetje 

dragelijker maken. 

Loes Deckers is een 

illustratrice die al op 

verschillende ramen heeft 

getekend waaronder ook 

eens mannetjes die met de 

mondmaskertjes door de 

lucht zweven.

Wil je zelf 

ook aan de slag, dan kan je dat 

op het raam van dit huisje of als 

het mag van je ouders kan je ook 

een leuke tekening maken op het 

raam van jouw huis, dan heb je 

daar wel nog een raamstift voor 

nodig!

Bedenk iets leuks zodat de 

mensen die passeren er vrolijk 

van worden!





Maja kan niet slapen. Schaapjes tellen kan helpen om de slaap te vatten. 
Teken in de wolken zo veel mogelijk schapen zodat Maja snel in slaap valt.
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De gestempelde robot
Duik eens in je legodoos en haal er legoblokjes uit in verschillende 

maten en vormen (kleur heeft geen belang)!

Verder heb je nog een stempelkussentje nodig en je bent klaar om je ro-

bot te stempelen!



Parkdiertjes
Dit is een heel gezellig park maar de diertjes laten zich niet 

gemakkelijk zien. Teken jij jouw lievelingsdiertjes erbij?





Stap 1:
Maak of zoek iets dat kan dienen als 
schat. Steek die in een doosje en ver-
berg het in je huis of tuin.

Stap 2:
Maak een schatkaart waarop staat waar 
de schat verborgen is.
Zoek eventueel voorbeelden van oude 
schatkaarten. Om de kaart echt oud te 
laten lijken scheur je de randen en kan 
je het papier in koffie dompelen. Laat 
het papier dan eerst drogen.
Teken alle details zoals bomen, afs-
luitingen, paadjes, huis en de schat. 
Vergeet ook niet een windroos erop te 
zetten. Zo weten de zoekers hoe ze de 
kaart moeten houden.

Stap 3: 
Geef de kaart aan je broer, zus, mama, 
papa en laat ze de schat zoeken.

Schat in eigen tuin/huis
Benodigdheden: doosje, een schat, een blad papier, eventueel koffie of 
thee om te kleuren, een zwart stiftje







Hier 
mag 
je 
even 
uit-
rusten



Schrij f  een brief voor jezelf  in de toekomst.  Hoe voel je je nu? 
Waar droom je van? Knip uit ,  bewaar in een envelop, verstop en 
open hem op 1 jul i  2025!



Schrij f  een brief voor jezelf  in de toekomst.  Hoe voel je je nu? 
Waar droom je van? Knip uit ,  bewaar in een envelop, verstop en 
open hem op 1 jul i  2025!



Maak je eigen Museum

Bedenk welk museum je wil maken.

• Het alle dingen museum

• Het muziekinstrumentenmuseum

• Het schilderijenmuseum

• Het museum van een speciaal iemand (bijvoorbeeld je zus, je tante , je papa)

• Het plantenmuseum

• ...

Zoek een viertal voorwerpen die in je museum passen

Zoek een mooie ruimte waar je je museum wil inrichten

• Het toilet

• Je slaapkamer

• Een muur in de woonkamer

• ...

Schik alle voorwerpen in de ruimte aan de muur, op een kastje, op de grond. 

Zorg dat alle voorwerpen genoeg ruimte krijgen en bij elkaar passen.

Geef elk voorwerp een titel en schrijf het op een papiertje en leg het bij 

het voorwerp. Je kan er ook nog andere dingen opschrijven:

• materiaal

• jaartal

• afmetingen

Het museum van Simon, 7 jaar



Het museum van Simon, 7 jaar

Kunstenaar Tomi Ungerer gaat in zi jn boek Schnipp Schnapp op zoek 
naar wat wat is.  Knip stukjes van dieren/auto’s/meubels/eten/kledij / . . .  
uit  een t i jdschrift  en vul het aan tot het iets helemaal anders is!
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Schaduwvanger! Ga met dit  boekje in de zon zitten. Zoek kleine voorwerpen en plaats ze binnen

het kader.  Welke schaduw vind j i j  het mooist? Ga op zoek naar een manier om ze vast te leggen.

 







Zoek wilde bloemen in je tuin 
of de berm en maak er een 

mooie ketting mee. Zorg dat 
de  stengels zo lang mogelijk 
zijn. Maak een knoopje in de 
stengel en steek door die 

knoop een volgend bloempje. 
Als de stengeltjes niet 

makkelijk te knopen zijn kan 
je er ook een klein sneetje in 
maken met je duimnagel of een 

steentje.

Bloemenketting





Pastoor De Nevestraat 26, 9900 Eeklo

Burg.Lionel Pussemierstraat 157, 9900 Eeklo

Balgerhoeke 47, 9900 Balgerhoeke

Nijverheidsstraat 1A, 9950 Lievegem

Dreef 47, 9930 Lievegem

Inschrijven kan online via 

www.kunstacademie-eeklo.be 

tot 30 september 2020

Check onze website voor de inschrijvingstarieven,  

de lesdata en locaties.

Wil je eens proeven van Beeld, Muziek of Woord, of wil je iemand meenemen

om een les te volgen? Met deze bon kun je een gratis les in de kunstacademie volgen, 

van 1 september t.e.m. 30 september.

naam: .........................................................................................

e-mail: .........................................................................................

PROEFBON


