
    Kunst , beeldend ………..                                              
 

Vloer mozaïek!
De eeuwenoude kunst van het MOZAIEKEN komt in deze 
workshop aan bod. De Romeinen maakten al vloeren van 
mozaïek m.b.v. kiezelstenen en patronen. Het gezamenlijk 
ordenen van kleurrijke materialen, ritmisch en met de wijzers 
van de klok mee maakt dat er prachtige patronen ontstaan. Een 
vloermozaïek die je niet in je eentje maar samen tot stand 
brengt. Een feest voor het oog! 
Tijdens het werken en wanneer de mozaïek vloer klaar is 
worden er foto’s gemaakt zodat het proces zichtbaar wordt en 
het eind resultaat kan worden opgeslagen in het geheugen. 

Talenten:
Creatief talent, sociaal talent, technisch-, en cognitief talent.

  

Groep: 1t/m6 

Tijdsduur: 
1 ½ uur 

Kosten: 
€ 80,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: €1.50 per leerling 

Contactgegevens: 
Gejan Stol beeldend kunstenaar 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 



    Kunst , beeldend ………..                                              
 

TRASH!

De vorige eeuw wordt de eeuw van het plastic genoemd. Nu 
kennen we allemaal ‘de plastic soep’ en hebben we uitvinders 
en kunstenaars nodig om oplossingen te bedenken voor ons 
plastic… Mijn voorraad plastic spullen werkt inspirerend. 
Lijmpistolen en de creativiteit van de leerlingen maken het 
mogelijk om voertuigen en bijzondere wezens te maken van 
flessen, doppen, deksels en alles eens van een andere kant te 
bekijken.

Talenten :
Creatief talent, sociaal talent,technisch talent, cognitief talent.

  

Groep: 7-8 

Tijdsduur: 
1 ½ uur 

Kosten: 
€ 80,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: € 50,- 

Contactgegevens: 
Gejan Stol 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 



  beeldende vorming/kunst                          
         
Een kijkje in de spiegel!
Iedereen maakt tegenwoordig selfies! Hoe doe je dat eigenlijk met 
verf en kwast? Het schilderen van zelfportretten, de opbouw, de 
verhoudingen van neus, mond en ogen en het kleuren mengen 
komen in deze workshop aan bod. Het is ook super leuk om 
gezamenlijk te kijken wat een ieder heeft geschilderd en te 
reflecteren. De workshop is voor alle groepen mogelijk en wordt 
aangepast naar kunst en kunde van de leerlingen.

Talenten :
Creatief talent, sociaal talent, technisch talent en cognitief talent.

  

Groep: 1 t/m 8 

Tijdsduur: 
1 1/2 uur 

Kosten: 
€80,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: €1.50 per leerling 

Contactgegevens: 
Gejan Stol beeldend kunstenaar 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 



    Kunst , beeldend ………..                                              
 

Bouwen met A4 tjes

De Kunstenaar Nick Ervinck maakt eigele kunstwerken en werkt 
met verschillende moderne beeldhouwtechnieken. Hij laat zich 
inspireren door de natuur en de wetenschap en zijn werk is de 
inspiratiebron voor deze workshop. Met eigele A4tjes en nietjes 
gaan we gezamenlijk een 3D kunstwerk  bouwen die je kunt 
presenteren. Gezamenlijk kijken we naar het uiteindelijke 
werkstuk en gaan we als afsluiting reflecteren. 

Talenten :
Creatief talent, sociaal talent,technisch talent, cognitief talent.

  

Groep: 7-8 

Tijdsduur: 
1 ½ uur 

Kosten: 
€ 80,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: € 50,- 

Contactgegevens: 
Gejan Stol 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 



    Kunst , beeldend ………..                                              
 

Scherven brengen geluk!
De eeuwenoude kunst van het MOZAIEKEN komt in deze 
workshop aan bod. De Romeinen maakten al vloeren van 
mozaïek m.b.v. kiezelstenen en patronen. Het ordenen van 
kleine stukjes materiaal op een tegel en het kiezen van 
kleuren,vormen en structuren om je eigen patronen te 
mozaïeken is heerlijk om te doen en het resultaat is prachtig!
De workshop is voor alle groepen mogelijk en wordt aangepast 
naar kunst en kunde van de leerlingen. 

Talenten:
Creatief talent, sociaal talent, technisch-, en cognitief talent.

  

    Kunst , beeldend ………..                                              

Groep: 1t/m8 

Tijdsduur: 
1 ½ uur 

Kosten: 
€ 80,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: €3,- per leerling 

Contactgegevens: 
Gejan Stol beeldend kunstenaar 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 



 

Experimenteren met kleuren!
De eerste workshop gaan we met de hele groep bewegend 
tekenen op een GROOT vel papier. De tweede workshop is de 
reuzen tekening de kaart om kastelen, bruggen en torens te 
bouwen van allerlei gekleurde materialen. Stapelen en kleuren 
maar!

Talenten:
Creatief talent, sociaal talent, technisch- en cognitief talent.

  

Groep: 1t/m3 

Tijdsduur: 
2 x 1 uur (op verschillende dagen) 

Kosten: 
€ 95,- (exclusief reiskosten) 
Materiaal: €1.50 per leerling 

Contactgegevens: 
Gejan Stol beeldend kunstenaar 
T: 0641466768 
E: gejanstol@hotmail.com 
www.gejanstol.nl 


