
Beste deelnemers van de ouderengroep,

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Via deze weg ga ik jullie wekelijks opdrachtjes toesturen. Net als sporters is 
het voor kunstenaars belangrijk om in beweging te blijven. Let er op dat de opdrachten er zijn om te oefenen met 
het tekenen en plezier te blijven vinden in de kunst.

Als je mij een bericht terug wil sturen, een vraag wil stellen of je werk wilt bespreken kun je me op de volgende 
manier bereiken:

Via email op kootkar.michelle@gmail.com
Via WhatsApp op 06-47569452
Of via post: Mathenesserdijk 418 B/C, 3026 GV te Rotterdam

Veel succes met de opdrachten en blijf gezond,

Michelle van Punt 5

In deze opdracht ga je enorme onderwerpen tekenen op klein formaat en 
kleine onderwerpen op enorm formaat.

Kies 3 kleine onderwerpen (Insect, punaise, muis) en teken ze op het grootste papier 
wat je in huis hebt. Dat mag dus ook een uitgevouwen krant zijn. De tekening moet 
alle randen van het 
papier raken.

Vervolgens kies je 3 grote onderwerpen (olifant, Mount Everest, Eiffeltoren) en teken 
ze op één papiertje van maximaal 3x3cm. Je mag hier voor potlood of stift gebrui-
ken. Voor deze opdracht heb je 60 minuten de tijd.

Kies een kunstwerk wat je afgelopen tijd hebt gezien.

Of ergens in een boek hebt staan, of kies de afbeelding die ik heb toegevoegd. Print 
het kunstwerk uit en pak een formaat papier wat gelijk is aan het kunstwerk. Leg 
het kunstwerk op zijn kop en teken het na. Materiaal is potlood of houtskool. Als je 
klaar bent kan je ervoor kiezen om het werk in te kleuren. Je hebt voor deze op-
drachten minimaal 10 minuten en maximaal 1 uur de tijd.



Tak met drie gele lelies, M. de Gijselaar, 1834 

penseel in kleuren, h 233mm × b 184mm


