
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Docentenhandleiding voor het Primair Onderwijs docenten 
groep 5, 6, 7  
Voor   in   de  klas   of   vooraf   aan   bezoek   Paper Art 



DOCENTENHANDLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS 

Voor docenten van groep 5, 6, 7 

 

Online vooraf aan het bezoek in CODA Museum 
CODA biedt docenten deze korte online les om zelf in de klas te geven. 

 

Voorbereiding en maakopdrachten voor in de klas 

 

Dit programma bestaat uit: 

1. Introductie CODA Paper Art 2021 

2. Voorbereiding en praktische informatie vooraf aan het bezoek 

3. Papier & CO – maakopdrachten voor in de klas 

4. Praktische informatie 

 
1. Introductie CODA Paper Art 2021 

 
Wat kun je allemaal maken met papier? 
Het PO-programma bij Paper Art 2021 is een programma waarbij experiment, ontdekken en maken 

centraal staan. In dit educatieve programma ligt de nadruk op informeel leren, zelf ontdekken, 

makersschap, creativiteit stimuleren, nieuwe mogelijkheden aanreiken. Welk talenten heeft iemand al in 

zich? Hoe kun je met museumeducatie deze talenten versterken, tot bloei laten komen? Hoe kun je 

mensen uitnodigen tot kijken, verwoorden en verbeelden? Wat vind ik van dit kunstwerk? Wat zie ik, 

wat zie jij? 

 

Kunstenaars zijn heel goed zijn in experimenteren. Tijdens Paper Art gaan we met focus op een aantal 

vaardigheden aan de slag: materialen en texturen leren kennen, zelf experimenteren (indien mogelijk ook 

kijken met je handen: aanraking van kunstwerken). 

 

Thema’s zijn kunstbeleving, creativiteit, experiment, zelf maken, ervaren, 

experimenteren,  ontdekken,  textuur- en materiaalkennis. 

 

In deze handleiding voor leerkrachten vind je voorbereidende informatie over de tentoonstelling Paper 

Art 2021. Deze tentoonstelling is t/m 9 januari 2022 in CODA Museum te zien. 

 
I.v.m. de huidige omstandigheden omtrent corona is CODA Paper Art voor een langere 

periode te zien om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de tentoonsteling te 

bezoeken. 



2. Voorbereiding en praktische informatie voorafgaand aan een bezoek 

 
Over het museumbezoek 
Het kunsteducatieprogramma in het museum voor groep 6/7/8 is een combinatie van een 
interactieve rondleiding in CODA Paper Art 2021 en een creatieve opdracht in CODA Atelier. 

 
Begeleiding vanuit school 

Voor de les in het museum zijn extra begeleiders nodig, denk hieraan bij het plannen van een bezoek. 

 

Algemene doelstelling van de programma’s 
Met deze tentoonstelling wil CODA leerlingen op een creatieve manier kennis laten maken met 
de mogelijkheden en eigenschappen van papier. Door middel van 
verschillende opdrachten vooraf en in het museum worden leerlingen gestimuleerd om op hun eigen 
manier naar beeldende kunst te kijken en materialen te ervaren. Op deze manier kan CODA bijdragen 
aan de ontwikkeling van creativiteit bij jonge kinderen en leren zij vertrouwen op hun individuele 
denkwijze en mogelijkheden. 

 
VOORBEREIDING 

 
Wat is een museum? 
Voor sommige kinderen kan dit bezoek een eerste kennismaking met een museum zijn. Bedenk daarom 
met elkaar wat een museum eigenlijk is en laat kinderen die weleens in een museum zijn geweest er 
wat over vertellen. 

 

Ter voorbereiding op een bezoek aan CODA is het belangrijk dat de leerlingen weten waar ze 
naartoe gaan en wat ze daar kunnen verwachten. 

 
Hoe gaat het verder in CODA? 

In CODA worden de kinderen begeleid door een CODA docent. Hij of zij is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en zorgt voor een prettig bezoek. 

 

Als leerkracht ben je uiteraard verantwoordelijk voor een goed verloop van het bezoek en voor het gedrag 
van de leerlingen. Het is een unieke kans om leerlingen op een andere manier te zien maken en 
ervaren. 
Afhankelijk van de grootte van de groep worden jullie in CODA door één of twee CODA docenten 
ontvangen. Na dit ontvangst kunnen de jassen en tassen in de garderobe worden achtergelaten en 
volgt een korte introductie waarbij de kinderen worden voorbereid op de tentoonstelling die ze 
gaan bekijken. 

 

Plooibaar 

In CODA Atelier gaan we een korte creatieve opdracht doen geïnspireerd  op  het  werk 

Plooibaar van Paper Art kunstenaar Hanneke Adelaar. 



3. PAPIER & CO – maakopdrachten voor in de klas 

Hieronder vind je een aantal creatieve opdrachten die je met leerlingen in de klas kunt doen. 
 

Wij wensen je alvast veel plezier met de voorbereiding en het bezoek aan CODA Museum! 

 

1. Intro 
Vraag aan de leerlingen : 
Wat kun je allemaal met papier? 
(Vouwen, knippen, meten, lezen, schrijven, inpakken, etc.) 
Hoe kun je papier bewerken? 
(Scheuren, rollen, insteken, proppen, kreuken, vouwen, knippen, rillen, stapelen, etc.) 

 

2. Papierexperiment 
Doe eerst een kort experiment in groepsvorm aan de hand van het thema aanraking (hoe voelt 
papier?). Je gaat drie soorten papier onderzoeken. 
Laat de groep materiaalexperimenten doen met drie verschillende soorten papier. Belangrijk is dat dit 
snel gebeurt, doel is het ontwikkelen van materiaalgevoel en tactiliteit. 
1. Wit papier: maak zo snel mogelijk een vorm uit een stuk papier en herhaal dit vier keer met 

vier verschillende technieken. 
2. Bruin papier: maak in groepjes van twee zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk werk. 
3. Waxpapier: maak twee vouwen, geef het werk door aan je buurman of buurvrouw, die maakt ook 

twee vouwen en geeft het door. 
(NB we doen deze opdracht eventueel ook nog een keer tijdens het 
museumbezoek). 

 
Nodig: verschillende soorten papier, maar dan alleen bruin en wit papier. Geen kleur, de nadruk ligt op 
vormexperiment en aanraking. Denk aan bakpapier, waxpapier, aquarelpapier en postpapier. 



Maak een verhaal van ca. 140 woorden en giet het in de vorm van een leporello 

boekje van ca. 10 tot 20 bladzijden. 

3. Scheuren en proppen 

We gaan een scheurcollage maken waarbij je knipt, propt, kreukt en vouwt! Hiermee leren 
kinderen op speelse wijze de mogelijkheden van papier, kleur en ontwerp. 

 

Nodig: tijdschriften, kranten, scharen, lijm, ondergrond van A3 papier of groter. Je kunt ook klassikaal 
een collage maken over een thema dat gekozen wordt door de leerlingen. 

 

4. Leporello maken 
Een leporello maken is een hele leuke kennismaking met papier en ook om zelf een verhaal te maken. 
Het omvat verschillende basistechnieken zoals vouwen, meten, knippen en ontwerpen. Ingrediënten 
voor een leporelloverhaal kunnen zijn: een sprookje, een natuurlijk voorwerp, een dier, gebouw, 
persoon, nieuwsbericht, favoriete sportheld, etc. Je kunt online allerlei voorbeelden vinden van hoe 
je eenvoudig een leporelloboekje maakt. 

 

Nodig: papier, schaar, lijm, kleurpotloden, pen. 
 

5. Paper friends 

Denk aan papier in combinatie met steen, papier met schelp of papier met een ander organisch 
materiaal. Door de materialen samen te voegen ontstaat iets nieuws. 
Kies een papiersoort en kies een organisch materiaal zoals een schelp of boomblad. Kijk hoe je van 
twee materialen een combinatie kunt maken. 
Hoe worden zij ‘friends’? Is het de vorm, de kleur of juist de textuur die 
overeenkomsten geeft? 

 

Nodig: een stevige 200 grams papiersoort. De leerlingen 
zoeken zelf de organische materialen erbij. Dat kan een 
boomblad zijn , tak, steentje, bloem, etc. 



6. Hoedje van papier maken 

Dit is een hele eenvoudige vorm die niet vaak meer wordt gemaakt, maar het blijft leuk om te doen 
als een introductie op iets maken van papier. 
De leerlingen maken eerst een schets van de hoed: hoe willen zij dat deze eruit ziet? Is hij groot 
genoeg voor je hoofd? Meet (elkaars) hoofden op. 
Wat is prettig, zacht, stevig, mooi papier om je hoed van te maken? En kun je hem versieren 
met andere papiersoorten? 

Doe je hoedje op als je naar het museum gaat! 

 

Nodig: tekenpapier, kleurpotloden, schaar, lijm 

 

 

7. CODA Paper Art Proefschrift – voor in het museum of thuis 

Speciaal voor de 2021-editie heeft CODA het Proefschrift This is not about 
Paper ontwikke ld.  Het  Proefschr i f t  i s  een boekje  vol  c reat ieve opdrachten 
geïnspireerd  op de werken van de Paper Art kunstenaars. Het Proefschrift is 
voor € 2,50  per exemplaar te koop bij de museumbalie van CODA.  

 
4. Praktische informatie 
CODA Museum: interactieve rondleiding en creatieve opdracht 

Bezoek CODA Paper Art met je klas (max. 30 leerlingen) 

Rondleiding is met 15 leerlingen per groep en altijd onder begeleiding van een CODA 
docent. Per 15 leerlingen gaat een leerkracht van school mee. 



Tijdens een bezoek aan CODA Museum 

 
Verantwoordelijkheid 

De leerkracht of begeleider is verantwoordelijk voor een goed verloop van het bezoek en voor het 
gedrag van de leerlingen; van hem of haar wordt dan ook een actieve rol verwacht. 

 

Niet aanraken 

Met uitzondering van de voorwerpen bij sommige opdrachten mogen de voorwerpen in CODA Museum niet 
worden aangeraakt; ze zijn kostbaar en uniek. 

 

Gedrag 

Tijdens het bezoek aan of een activiteit bij CODA Museum mag niet gebeld, gerend, 
geschreeuwd, gegeten of gedronken worden. 

 

Jassen en tassen 
Alle jassen en tassen worden bewaard in de groepsgarderobe. 

 

Tijdstip 

Wij verzoeken groepen op tijd aanwezig te zijn. Bij vertraging graag contact 

opnemen met het museum : 055- 5268 400 en vragen naar een 

educatiemedewerker. 

 
Aankomst: afzetten kan voor de deur van CODA Museum en betaald parkeren i n de 
garage naast CODA Museum (€ 14,- per dag). 

 

Ontvangst: balie/museumentree: jullie worden door CODA docenten ontvangen. 

 

Actuele coronamaatregelen 

Bij koorts, verkoudheid of andere verschijnselen blijf thuis. 

Houd voor de meest actuele info onze website in de gaten: 

www.coda-apeldoorn.nl/altijdwelkom. 

http://www.coda-apeldoorn.nl/altijdwelkom

