
KORTE OPDRACHT MAVO 1 EN BASIS/KADER 1 
MIJN MEEST BIJZONDERE PLEK OP SCHOOL 

Je heb nu een jaar op deze school rondgelopen. Nieuwe mensen ontmoet 
waaronder klasgenoten en docenten. Sommige klasgenoten zijn vrienden 
geworden, anderen vindt je aardig en er zijn er vast ook waarmee je minder 
contact hebt. Datzelfde geldt voor docenten of andere mensen binnen de 
school, bijvoorbeeld de congierge. 

Maar wat vindt je nu eigenlijk van de school zelf? Van het gebouw. Vindt je het 
mooi of niet mooi? Er is vast wel iets in de school wat je bijzonder vindt. De 
loopbruggen, de buizen aan het plafond, de nissen. Of misschien wel het 
uitzicht vanuit de grote ramen in de kantine?  

Ga, bemand met potlood en papier naar de plek die jou aanspreekt in het 
gebouw en maak er schetsen van. Meerdere schetsen van één en dezelfde plek 
omdat je meerdere standpunten kunt innemen. Je kunt afstand nemen en een 
overzicht tekenen van de plek of juist van heel dichtbij een detail schetsen. 
Bekijk de plek vanuit meerdere richtingen of bijvoorbeeld van bovenaf 
gezien.  Meenemen: A4 schetspapier / potlood / gum / puntenslijper / etui 

Na het eerste lesuur kom je terug in de klas. De schets die jij het beste vindt 
komen samen met de andere “beste schetsen” op een tafel te liggen en die 
gaan we bekijken, raden…waar is het , waarom heb je voor die plek gekozen. Je 
beste schets ga je uitwerken door deze over te zetten op A3, dat is het dubbele 
van A4 dus ook je schets wordt een uitgewerkte tekening die dubbel zo groot is 
als de schets. Je mag er ook een detail uit nemen, als je gaat inzoomen ga je 
ook nog verder vergroten. De tekening ga je in een ander materiaal uitvoeren. 
Je mag het materiaal zelf kiezen. Denk eraan dat je er maar 2 lessen voor hebt. 

Materiaal: A3 dik papier / potlood / gum / ander teken- of schildermateriaal 
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