
Kunst in de school 
Normaal gesproken zou u deze kunstwerken allang hebben kunnen bewonderen. 
Maar helaas is het vanwege de regels rondom het Covid-19 virus niet mogelijk om 
onze school binnen te wandelen en op uw gemak eens stil te staan bij al het moois 
wat de leerlingen maken. 
In de maand januari heeft u de kunstwerken van Stephanie, Kaya en Ahmed kunnen 
bekijken. Voor nu komen daar weer 3 kunstwerken bij. 
 
Het eerste kunstwerk is gemaakt door Manon uit 
klas BBA 
 
Manon toont hier haar tekenmap. Tijdens de 1e 
tekenlessen op school is zij begonnen met het 
versieren van deze map. Allereerst heeft zij haar 
naam in graffiti getekend en iedere letter apart 
versierd en ingekleurd. Daarna heeft zij een eigen 
werk gemaakt voor op de voorkant. Hierbij heeft zij 
gebruik gemaakt van verschillende materialen, 
zoals vetkrijt, kleurpotlood, waterverf en stift. 
In deze map worden de kunstwerken van Manon 
bewaard. 
 
 
Het tweede kunstwerk is gemaakt door Albert uit 
MBBC. 
 

Dit kunstwerk is op een oude houten puzzel 
gemaakt. De oorspronkelijke afbeelding was 
zo vervaagd, na een beetje schuren met 
schuurpapier was er niet veel meer te zien. 
Albert heeft hier met potlood een nieuwe 
vrolijke voorstelling opgemaakt en deze later 
met verf ingekleurd. Als finishing touch heeft 
hij met zwart de contouren aangegeven. 
Dit kunstwerk hangt in de personeelskamer. 
 
  



Het laatste kunstwerk voor deze maand is van Thomas uit klas Aarde. 
  
Thomas heeft in het begin van het schooljaar een 
fantasietekening gemaakt voor op zijn werkmap. Maar 
tijdens het werken aan dit kunstwerk bleek al snel dat 
we dit wilden tentoonstellen in de gangen van school. 
Thomas heeft waterverf en plakkaatverf gebruikt en 
door de verschillende kleuren blauw heeft het een 
mooi effect gekregen. De extra opdracht hierbij was 
het gebruiken van het hele vel en geen wit meer willen 
zien. 
Dit kunstwerk hangt in de gang. 
 
Ik hoop dat u weer een beetje heeft kunnen 
meegenieten van al het moois in onze school en vol 
verwondering heeft kunnen zien wat onze leerlingen 
kunnen! 
 

Vriendelijke groeten van Else Gerrits-Scharff 
 
 


