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EEN BEETJE 

SASK BIJ  JOU THUIS  
VOOR AL ONZE 

BIJOU(X)! W W W. S A S K B I J O U . B E



Hallo SASKBijou!

Wat is het lang geleden dat jij naar de SASK-les mocht komen! 
En nu is het al zomervakantie! 
Wij hebben daarom dit SASK-gedoe-boek gemaakt. Het is een 
boek vol opdrachten die je deze zomer bij jou thuis kan doen : hiermee breng je 
de SASK BIJ JOU thuis. 

Haal dus jouw werkkoffer maar boven, trek vuile kleren aan en begin er aan. En 
wie weet kan je op het einde van de zomer voor je familie en vrienden een eigen 
tentoonstelling houden met receptie! 

En wil je een échte SASKBijou worden? Een SASK-schatje, een kostbaar SASK-
juweeltje? 
Wel dat doe je zo. In het midden van dit boekje zit een poster. Hang die op aan 
je raam en laat iedereen weten dat jij een SASKBijou bent.
Wil je nog een stapje verder gaan? Wat dacht je van een raamexpo? Hang dan 
naast de poster één van je werkjes op. 

Je mag een foto van jouw werken of raamexpo doorsturen naar info@
saskroeselare.be of delen via sociale media met de #saskroeselare en 
#saskbijou of tag SASK Roeselare.
 
En kijk ook maar eens op saskbijou.be, daar zijn heel wat werken te zien van 
andere SASK-ers.  

Veel plezier en veel creativiteit beloofd dus!

Tot in september!
Veel bisous aan al onze bijoux 

Volg SASK Roeselare  
op Facebook en Instagram  
en post je resultaten met  

#saskbijou en #saskroeselare 
of tag SASK Roeselare

Met dank aan onze leerkrachten: 
Nel, Ruth, Stephanie, Joke, Tina, Thomas, Liselotte, Judith, Emmy, Virginie, Dorine, Suleika, 
Nik, Aline, Ann-Sophie, Anje, Nele, Evelyne en Charlot



S A S K G E D O E B O E K

#SASKBIJOU #SASKROESELARE

BIJOU(X)

Oei het is zomer en je hebt geen passend halsjuweel voor bij uw kleren?!!!... 
Of je wilt je mama verrassen met een leuk zelfgemaakt halsjuweel! 

Kijk goed naar de kleuren van jouw of haar kleren, welke kleuren komen het meest voor?
Wil je iets dat opvalt? dat camoufleert? dat blinkt? of dat mensen heel goed moeten kijken?...

Hier zie je alvast de kleurencirkel van Johannes Itten, als je contrasterende kleuren wilt,
dan neem je het tegenoverliggende vakje. De complementaire kleur dus.

 
Gebruik deze als basis voor je juweeltje.

MATERIAAL:  -  verf/kleurpotloden/stiften
   - schaar
   - ponsen of een vorm om over te tekenen
   - lijm (pritt)

   - touw (naaigaren)

1.  kleur/verf een blad bijvoorbeeld met 3 contrasterende 
kleuren. Kies je voor lijnen? vlekken? driehoeken?  
cirkels? spatten?... Indien je verft, verf een onderlaag, 
laat die drogen en stempel er dan figuren op.

2.  knip of pons allemaal dezelfde vormen uit.   
Zie voorbeeld.

 Bepaal de lengte van je halsjuweel en neem je draad dan 
nog wat langer.

3. Breng lijm aan op het vormpje, leg deze onder de draad.
 Doe lijm ook aan de volgende vorm  en plak het vormpje 

op de draad en andere vorm.

4. Hou ongeveer evenveel afstand tussen de vormpjes.

5. Bij het laatste vormpje, maak je een knobbeltje waar het 
midden van het vormpje komt. Laat de draad aan bei-
de kanten eruit komen en maak aan elke kant nog een 
knoopje. Knip de overtollige draad af.

6. Druk de vormpjes allemaal goed aan elkaar.

7. Helemaal af? Goed zo! Draag het en geniet van de vele reacties. ;o) Alinexxx
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#SASKBIJOU #SASKROESELARE

Madeliefjes of bloemetjes halsjuweel

Je kan met echte madeliefjes een halsjuweeltje maken. 

Maar je kan ook met allemaal verschillende getekende bloemetjes een halsjuweel maken.

Gebruik een iets dikker papier. Teken en kleur de verschillende bloemen aan beide zijden. Je kan 
ze allemaal in hetzelfde formaat maken of van klein naar groot en terug naar klein. 

Tip: Gebruik een cirkelvorm (= altijd hetzelfde) om een bloem in te tekenen. 
Maak er genoeg zodat je het halsjuweel over je hoofd kan doen. (er komt geen slotje) 
Denk er aan om het steeltje niet te dun te tekenen en op het uiteinde je steeltje te splitsen, te 
voorzien van een opening, zie tekening.

Als je het steeltje over het steeltje van een ander bloem doet, gaat het rijgen van de bloemetjes 
vlotjes. Enkel bij de laatste bloem moet die even een beetje geplooid worden om door het gaatje 
te doen passen.

Breng aan de onderkant van het steeltje een dubbel (boven/onder) plakbandje aan, dan gaan ze 
langer mee. 

MATERIAAL: 
papier, potlood, cirkel om over te tekenen, kleurpotloden, verf of stiften, schaar, breekmes en 
plakband.

Veel plezier ermee!

Alinexxx
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Wie woont in dit aquarium? Nelexxx
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Jokexxx

Dit ben ik!

MATERIAAL:
Foto van jezelf
Tekenpotlood
Fijn zwart stiftje
Fijne gekleurde stiften / gelpennen
Kalkpapier

4. Met gekleurde fijne stiftjes en of gel-
pennen arceer je de tekening in.

1. Neem een foto van jezelf. 
Print deze foto uit.

2. Leg een kalkblad op je foto en teken 
de grote lijnen met potlood over

3. Neem nu een zwart stiftje en 
teken de contouren over.

5. Arceer met verschillende kleuren door elkaar!
6. Hou rekening met licht en donker.
7. Je mag zeker het kalkpapier er nog doorzien!

Veel plezier!
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#SASKBIJOU #SASKROESELARE

Een kunstwerk uit een dagdagelijks object

Wat heb je nodig? 
Een kartonnen doos van eieren 
Schaar 
Potlood of stift 
3 kleuren verf 
Lijm (pritt) 
Een vlak stukje karton 

Open de kartonnen doos van de 
eieren en teken met potlood of stift 
bovenstaand silhouette na.  
Knip vervolgens het silhouette uit.

Voorzie het vormpje van 
oortjes, ogen, neus en een 
mond. Wees creatief en 
maak je eigen figuur.

Schilder vervolgens je figuurtje. 
Wanneer de verf droog is kan 
je het diertje op een vlak karton 
kleven. Leef je volledig uit en 
maak meerdere variaties !!

Nel xxx
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Paul Klee

Judith  
xxx

PAUL KLEE was een getalenteerd muzi-
kant. Die passie vind je ook terug in zijn 
werk.  Hij schikt gekleurde blokken op 
dezelfde harmonieuze manier als noten 
in een melodie, hij componeert als het 
ware met kleur.

Een tekening is gewoon een lijn die een 
eindje gaat wandelen.

Kleur is het onderwerp in zijn schilderijen. 
Kleur en ik zijn één schreef hij. 

Teken eenvoudige figuren die opgebouwd 
zijn uit lijnen,
vierkanten ,rechthoeken, cirkels of driehoe-
ken…

Schilder alles in heldere kleuren

Je kan ook uit gekleurd papier vormen knip-
pen.

Maak een leuke compositie.

Geniet van je vakantie!
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ECO DRUK met bloemen en planten

1   VERZAMEL BLOEMEN EN PLANTEN!

 Verzamel bloemen en verse blaadjes uit je tuin of tijdens 
een wandeling. Zoek kleurrijke bloemen en zachte blaad-
jes (onkruid is meestal mals en sappig! dit kan je perfect 

gebruiken)!

2   WAT HEB JE NOG NODIG?

   - Twee doekjes, vb een oude handdoek om de vaat mee af te 
drogen (die je in 2 knipt), een zakdoek, een restje stof,…
kortom 2 stofjes van katoen van lichte kleur.

  - een hamer
  - plakband
  - schrijfpotlood
  - kleurpotloden

Sule ikaxxx
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3 AAN DE SLAG! !!

1   Leg je doekje waar je de print op wil heb-
ben op de tafel (een gladde ondergrond)!

2   Leg hierop je blaadje of bloemetje waar 
je mee wilt starten ! OPGELET: best leg je 
de blaadjes met de voorkant naar boven, 
bij de bloemetjes altijd naar de onderkant 
gericht! Als het blad groot is, zoals bij mij 
het varenblad, kan je dit met plakband 
vastplakken aan het doekje!

3   Leg je 2e doekje er bovenop

4   Klop met de hamer, tot de sappen van het 
plantje vrij komen en de afdruk erdoor 
begint te komen.

5   Haal het bovenste doekje weg, alsook het 
geplette plantje

6   Op het onderste doekje heb je nu de print 
staan.

7  Nu kan je verder dit proces herhalen tot je 
vindt dat er veel opstaat

8   Hierna kan je met potlood en kleurpotlood 
naar hartelust bloemetjes en plantjes bijte-
kenen en je kan er zelfs iets bijschrijven als 
je wil!

Onthoud dat dit vooral een uitprobeer lesje 
is, soms lukt de plantendruk iets beter dan 
anders.

Ga als een echte onderzoeker aan de slag en 
kijk welke plantjes en bloemen je allemaal 
tevoorschijn kan laten komen.
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Papier-vogel-dier
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Stephaniexxx
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#SASKBIJOU #SASKROESELARE

Emmyxxx

Een bos in de regen

EmmyxxxEmmyxxxEmmy
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Craft-o-rama: papieren werkje in 3D

Bouwen van je eigen honinggraat en zijn bewoners 

Wat heb je nodig ?

- een doosje (niet te groot)
- papier, potlood, gom, schaar, lijm, stiften, kleurpotloden, verf

Hoe gaan we aan de slag ?

- knip stroken papier ( breedte = hoogte doosje)
- vouw ze in vijfhoekjes en lijm de uiteinden aan elkaar vast
- doe lijm aan de binnenkant van je doosje en leg de vijfhoekjes erin
- maak zo een mooie “graat” en geef kleur in warme honingtinten

Nu nog onze bewoners :
- teken op een blad verschillende bijen, wespen of andere insecten 
(ga op zoek in je tuin naar voorbeelden)

kijk goed naar de verschillende vormen

- teken niet te groot en geef ze felle, heldere kleuren
- knip ze uit en lijm vast op je honinggraat

Hang je werkje ergens beschut in de tuin.
Tip: maak er nog een vergrootglas bij.

Judith  xxx
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Tekenen op rug

Charlot
xxx
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Ruth
xxx

Koffievlek
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Rode takjes met bloemen - Gebaseerd op Louise Bougeois

Nodig: 
waterverf of plakkaatverf, 
dik papier, 
potje water, 
penseel, 
vod, 
dik papier

Stap 1
Zorg voor een aantal papiertjes (stevig dik pa-
pier) en snij ze op hetzelfde formaat.

Stap 2
Maak op een mengbord verschillende soorten 
rood aan: donkerrood, bruinrood, oranjerood, …
Hou je niet van rood, kies dan gerust een ander 
kleur. Zorg voor voldoende water en genoeg verf 
om een krachtig kleur te krijgen.

Stap 3
Schilder takjes en bloemen met veel zuiver 
water met een heel klein tikkeltje geel (of een 
ander kleur). Het water mag bijna in plassen op 
je blad staan. Gebruik een zachte, ronde penseel 
hiervoor.

Stap 4
Dop met je penseel de verschillende soorten 
rood in de natte tekening. Hou de donkerste 
kleuren voor je takjes. Laat je werkjes plat liggen 
om te drogen.
Als je een reeks hebt gemaakt, zal je merken 
dat ze samen een heel speels en leuk resultaat 
geven.

Anjexxx
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Hoe zou jou zomerfontein er uitzien?

Jullie kennen ze misschien wel…Madame Niki de Saint Phalle!?
Ze werd geboren in een katholiek gezin als dochter van een Franse vader en een 
Amerikaanse moeder. Toen ze drie jaar oud was, verhuisde ze naar New York...
Geboren op 29 oktober 1930 en overleden op 21 mei 2002.

Ze verzamelde héél graag veel objecten in haar eerste kunstwerken, werkte ook vaak 
met gips en spiegels…men noemde haar soms een vrouwelijke “action painter”
(schilder in actie) omdat ze letterlijk met verf gevulde objecten, kapot schoot…

Haar grote bekendheid heeft ze van haar typische NANA-figuren: zotte, meestal vrou-
welijke beelden met toch wat leuke overdreven vormen, dikke buik, ronde grote billen,…
véél kleur vooral en vaak ook afgewisseld met de kleuren zwart en wit…in golvende 
lijnen…

Toen ze haar 2de man ontmoette Jean Tinguely, werkte ze al snel samen met hem, hij 
maakte bewegende kunst.  Zo ontstonden de mooie bekende fonteinen, die over de hele 
wereld verspreid zijn…vaak ook in combinatie met grote speeltuinen en mozaïekparken!

Jouw uitdaging…
Hoe zou jouw fontein er uit zien?…ook met zoveel kleur? Zwart-wit alleen maar dan met 
mooie patronen of nog iets helemaal anders…in steentjes, spiegels, 
diamanten…???
- Maak een mooi fontein ontwerp in kleur, eventueel met zwart wit ook gecombineerd
- Knip die uit en zoek een prent uit een tijdschrift waar die in de omgeving zou pas-

sen…
bv. een prent met een waterval, of waar een brandweerman aan het blussen is en je 
plakt de fontein over de man…

- WIE WEET BESTAAN ER WEL FONTEINEN IN DE WOESTIJN?  Alles kan…. 

Véél Plezier! Lis el ot texxx
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Street-art-stoepkrijt

Evel ynexxx

Op de stoep, het terras, een padje groeien vaak planten zoals weegbree, paardenbloem, gras…
Maak van de dingen die je vindt op de grond of tegen de muur of bij een plas water,
steenbrokken…een vervolg werkje.

Wat heb je nodig?
Stoep of bordkrijt

Hoe begin je eraan?

Stap 1:
Ga op pad en zoek een interessante plant, stuk-
je muur, steenbrokken,... Dit kan thuis op het 
terras of een wandelpadje zijn. Maar ook op de 
stoep aan de voordeur 

Stap 2:
Gebruik je verbeelding en maak van jouw uitge-
kozen stukje ‘straat’ een dier, monster, mense-
lijke figuur,..... De plant kan bijvoorbeeld het 
haar, een staart, een arm, neus, stekel enzovoort 
zijn. Het kan ook een gebouw worden…of een 
kleur en lijnenspel…  Wat je er ook maar in ziet!

Stap 3:
Neem een foto zodat je een blijvende 
herinnering hebt.

Je mag de foto zeker doorsturen naar info@
saskroeselare.be of delen via sociale media met 
de #saskroeselare en #saskbijou of tag SASK 
Roeselare.

Ziezo, een beginnende street-artist (straat-
kunstenaar /omgevingskunstenaar) ben je al!

& Lis el ot te
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Nelexxx
Welk dier hoort er bij deze staart?
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#SASKBIJOU #SASKROESELARE

Een dier in warme en koude kleuren

Tin axxx
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#SASKBIJOU #SASKROESELARE

Zelfportret in Minecaft Pixel-art

Wat is pixel art?
Het is een (digitale) kunstvorm die gemaakt 
wordt met computer, de afbeelding bestaat uit 
aparte kleurhokjes ( pixels) 

Jullie kennen misschien Minecraft waar je een 
ganse wereld (figuurtjes, bomen , huizen,
eten,…) uit blokjes kan opbouwen.

Chuck Close
Chuck Close is een Amerikaanse kunstenaar 
die levensgroot en hyperrealistich schildert. Hij 
imiteert met zijn schilderen druktechnieken en 
gebruikt gerasterde foto’s (hokjes , vakjes)
De rasters zijn nog duidelijk zichtbaar. Hij 
projecteert foto’s op een groot doek en gaat dan 
miniscule hokjes tekenen.

Wat heb je nodig?
Een potlood
Geruit papier
Je kan afwerken met kleurpotloden, stiften,….

Opdracht

1 . Plaats een spiegel voor jou

2. Kijk eerst goed naar jouw eigen typische ken-
merken : je kapsel, een bril , kleine of grote 
mond,rond of lang gezicht...

3. Duid de bovenkant en onderkant van je ge-
zicht

4 . weetjes : 
de ogen staan in het midden van je hoofd, 
onder de ogen verdeel je de onderkant van je 
gezicht in drie delen, 
1/3 eindigt je neus, 
op 2/3 staat je mond

5. Vul de ruitjes met potlood

Ann-Sop hie
xxx
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MINI MAXI Wereld

Wat heb je nodig? 

VERSIE 1
Tekenpapier
Een tekenpotlood
Kleurpotloden of stift
Een schaar 
Een gsm met lens

VERSIE 2
klei 
verf en penseel
een gsm met lens

Teken een figuur / diertje of surrealistisch wezen op je papier. Kleur het figuurtje 
in naar wens. Knip vervolgens je tekening netjes uit.  
Kies je voor versie2; boetseer een figuur / diertje of wezen in klei.
Versie 2 duurt iets langer omdat de klei eerst moet drogen vooraleer je kan star-
ten met schilderen. 

Voor beide versies ga je op stap met je figuur. Plaats je figuurtje op verschillende 
gekke plaatsen in je woning, je tuin, terras, op de stoep. Neem er foto’s van.  
Creëer zo een nieuwe wereld. :-)
Hieronder enkele voorbeelden.

VERSIE 1 VERSIE 2

Nel xxx
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Ruth
xxx

Ontbijt
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Een stad op een foto

Emmyxxx
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Van speelgoed tot kunstwerk

materiaal:
een stukje speelgoed ( Bv playmobiel, Lego,.....)
Plasticine

1. Zoek een leuk stukje speelgoed

2. Bedenk wat je hiermee kan doen......

3. Nu verwerk je het speelgoed met plasticine

4. Bv: je kiest een ventje en je boetseert een paard

5. Zorg dat je speelgoed en de plasticine 1 geheel vormen.

6. Je kan je kunstwerkje op een sokkel plaatsen of in een 

glazen bokaal.

Veel plezier!

Jokexxx
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Sushi

Charlotte
xxx
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Mini Wereld

STAP 1/ zoek materiaal
Ga op zoek naar een interessant voorwerp 
dat je in huis liggen hebt en veel gebruikt, 
zoals je kan zien op de foto’s.

Bijvoorbeeld:
- een dik boek
- citroenen
- keukenpapierrollen
- sponsjes
- koekjes
- chips
- en nog zoveel meer

STAP 2/ hoe ga je aan de slag? 
Bouw met de alledaagse voorwerpen een 
mooi wereldje.

vb: 
-  leg je chips open alsof het een woestijn is.
-  steek kleine briefjes tussen je boek alsof het 

trapjes zijn, waar kleine mensjes op kunnen 
staan.

-  zet een glas water klaar als zwembad
-  versier met duplo of lego boompjes of 

struikjes,....

Alles wat je nodig hebt om je wereldje te bou-
wen, schik je mooi op tafel of op de grond.
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STAP 3/ Maak je personages

Wat heb je nodig?
Potlood, stevig papier, schaar, kleurpotloden 
of stiften.

Teken heel klein jouw persoontjes, dat 
kunnen oma’s en opa’s / kleine kindjes / 
diertjes
/ werkmannen / sportvrouwen / en nog 
zoveel meer zijn!

Teken onder je persoontjes een boordje dat 
je achteraf kan omplooien.

Knip alles uit en plooi het vouwrandje om.

Je persoontje kan rechtstaan!

STAP 4/ Plaats alles bij elkaar 
en neem een foto

Probeer op verschillende manieren 
jouw werkje te fotograferen.
Wanneer je tevreden bent, mag je de 
foto zeker doorsturen naar info@
saskroeselare.be of delen via sociale 
media met de #saskroeselare en 
#saskbijou of tag SASK Roeselare.

Benieuwd naar jullie goede ideeën!

Sule ikaxxx
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Ik verlang naar zee en ik neem mijn slippers mee!

Dor in exxx

Jullie hebben nodig :
• Een tekenblad of stuk karton.
• Tekenpotlood en gom. 
• Verf of oliekrijtjes. 
• Jullie voetafdruk. 
• Penseel , potjes om te mengen en voor water. Vod.

Hoe gaan we te werk ?

1) Verdeel blad
We verdelen ons blad in een helft voor het water en een 
helft voor het zand waar ons voeten ook op kunnen .Jullie 
mogen jullie blad indelen met een horizontale of diagona-
le lijn. 

2) Teken voeten
Teken je voeten op je blad. Maak er leuke of stoere teens-
lippers van. 
Uitdaging: teken de slippers op een lichte karton en knip 
uit , kleef er een bandje op en versier. Je kan ze dan ach-
teraf op het schilderij plakken.

3) Schilder de zee met blauwtinten
De zee verf je met verschillende blauwtinten en gebruik 
wat wit om het schuim van de zee weer te geven. Blauw 
maak je lichter met wit. Breng eerst wit in een potje en 
voeg dan tippen blauw toe. Door meer blauw toe te voe-
gen verdonker je stelselmatig. Gebruik veel tinten blauw. 
Tip: Zorg voor genoeg mengpotjes of gebruik een eier-
doos.

4) Schilder zand met bruintinten
Het zandgedeelte kan je schilderen met okerbruin of je 
maakt zelf bruin : rood en groen mengen . Beetje geel 
toevoegen om het lichter te maken. Zo bekom je zand-
geel. Maak een paar zandkleurtjes en meng ze al doppen-
de op je blad te samen. Zo krijg je een oneffen zandeffect.

Pas op van de getekende slippers ! Die mag je dan ver-
sieren met vrolijke of robuuste kleuren. Jongens of da-
messlippers jullie kiezen maar. Je kan ook nog schelpjes 
opplakken of kleuren . Maak er je eigen ding van. 

Veel plezier , juf Dorine
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Zentangle

Een zentangle is een techniek waar je vlakken opvult met veel lijnen. Je maakt patronen door 
middel van herhaling. Hierdoor kan je rustig worden.

Wat heb je nodig?
Papier A5 formaat (of groter)
Potlood
Zwarte of gekleurde stift of balpen

Hoe begin je eraan?

Stap 1:
Teken met het potlood golvende en/of rechte 
lijnen op het blaadje.

Stap 2:
Overtrek die lijnen met de stift of de balpen.

Stap 3:
Vul de vlakken op met de stift of de balpen met 
lijnen en/of vlakjes die zich herhalen. Probeer 
verschillende richtingen en golvende lijnen te 
tekenen. Werk traag en aandachtig. Eens je er 
even mee bezig bent lijkt het bijna alsof het 
vanzelf gaat.

Meer voorbeelden kan je zoeken op google bij 
afbeeldingen zentangle.

Evel ynexxx
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In de grote wereld

Tin axxx

In de grote wereld
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Nik
xxx
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B E N  J I J  A L  I N G E S C H R E V E N ?
O N T D E K  O N Z E

voor kinderen, jongeren,
volwassenen én senioren

2020-2021
Opleidingen

B E E L D E N D E  K U N S T

V O O R  L E S U R E N ,  L O C A T I E S  E N 
M E E R  I N F O  B I J  E L K  A T E L I E R  K I J K  O P 

S A S K R O E S E L A R E . B ES A S K R O E S E L A R E . B E

waardebon voor 

vriendjesles
in september 2020

Kom in september naar de 
SASK-les en neem een vriend of 

vriendinnetje mee! 

interesse in
 iedereen m

etvoor

kunst




