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Inhoud van de leskist 
Controleer bij ontvangst of de inhoud van de kist compleet is. Controleer de kist nogmaals 
voordat deze weer wordt ingeleverd. 

 
 

 
 

 
Druk met Kunst! 
Leskist voor kinderen van groep 6 
 
Na het Museum in de Klas en de drukwerkplaats van KUVO weten jullie alles over druktechnieken: 
Nu is het tijd om zelf aan de slag te gaan!   
 
In deze leskist vind je de lesplannen en bijbehorende materialen van een aantal druktechnieken.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud: 
 
Opdrachten 

- Linoleum snijden     Pagina 2 en 3 
- Monoprint      Pagina 4 
- Karton drukwerk     Pagina 5 

 
Bijlagen 

- Materiaallijst      Pagina 6 
- Uitleg over de materialen    Pagina 7 
- Inspiratie voor tijdens de decembermaand  Pagina 8 
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Let op veiligheid! 
Werken met gutsen is gevaarlijk: de gutsen zijn scherp. Voor de veiligheid hebben wij werkbladen 
voor de kinderen aan de leskoffer toegevoegd. Ook adviseren wij dat kinderen van zich af moeten 
werken. Helaas kan het dan nog gebeuren dat een kind uitschiet en zich snijdt. Zorg daarom dat er 
pleisters in de buurt zijn! 

Linoleum snijden 
 
Tijdsduur opdracht: ca. 2 uur  
Tijdsduur opruimen: 20 minuten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden uit de kist 
- Werkblad 
- A5 Linoleum 
- Gutsen 
- Lino verf in blauw, rood en geel 
- Inktrollers 
- Pleisters 
- Hefboom drukpers 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiding  
- “Uitleg over de materialen” doorlezen 
- Stappenplan ‘linoleum snijden’ doorlezen 
- Klaarzetten materialen 

 
 
Het ontwerp 
Laat de kinderen een eenvoudig ontwerp tekenen op een vel papier. Hoe meer details er in de 
tekening zitten, hoe moeilijker het gutsen wordt. Bespreek de tekeningen met de kinderen, of laat 
ze op elkaars werk reageren. 
Denk hierbij aan spiegelbeeld, in het geval van letters en cijfers! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benodigdheden uit de klas: 
- (bal) pennen 
- Extra papier  (stevig) voor 

afdrukken of oefen afdrukken 
- Schaaltje om inkt uit te rollen 

 

Het opruimen duurt bij deze opdracht langer, omdat het schoonmaken van de rollers  tijd kost.  
Dit kan worden schoongemaakt met water. Ook bestaat het uitgesneden linoleum uit veel kleine 
snippers. Houd stoffer en blik dus bij de hand! 
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Let op: Na het afdrukken zit er nog inkt op het 
schaaltje waar de inkt op is uitgerold. Dit kan 
gebruikt worden om een monoprint te maken, 
bijvoorbeeld voor kinderen die snel klaar zijn.  
Zie hiervoor Monoprint, op pagina 4. 

 

Linoleum snijden 

 
Stap voor stap: Linoleum snijden 

1. De kinderen tekenen het ontwerp op een stuk 
linoleum. 

2. Alles wat de kinderen tekenen of inkleuren, 
blijft op het linoleum staan. Om de lijnen heen 
wordt alles weg gesneden. Alles wat overblijft 
gaat dus gedrukt worden. 

3. De kinderen leggen het linoleum op de 
werkplank, zodat zij gemakkelijk van zich af 
kunnen snijden. 

4. Alles om de tekening heen wordt voorzichtig 
uitgesneden met een guts. Als er grote vlakken 
weg gegutst moeten worden, kan er ook een 
bredere guts gebruikt worden. (Zie ook: Uitleg 
over de materialen) 

 
Stap voor stap: Linoleumsnede afdrukken 

5. Doe wat inkt op het schaaltje (NIET TEVEEL!) 
en laat een van de kinderen het zelf goed 
uitrollen, in alle richtingen. Een klein laagje is 
genoeg. Let op dat hiervoor geen gewoon 
(stevig) papier wordt gebruikt, dan droogt de 
inkt te snel op. 

6. De linoleumsnede wordt ingerold met (een dun 
laagje) inkt. 

7. Op de linoleumsnede wordt een nieuw vel 
(stevig) papier gelegd. Vervolgens wordt de 
linoleumsnede met het papier onder de 
drukpers gelegd zodat het stevig wordt 
aangedrukt. 

8. Het papier wordt voorzichtig van de 
linoleumsnede afgehaald. 

 
 
 
 
 

Tip: Gebruik in plaats van één kleur inkt eens twee 
kleuren! Rol het bovenste deel van de linoleumsnede 
in met een andere kleur dan het onderste deel en 
maak hier een afdruk van.  
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Monoprint 
Tijdsduur: ca. 30 minuten 

 
Benodigdheden uit de kist 
- Inktrollers 
- Lino verf 
- Hefboom drukpers 

 
 
Voorbereiding 
Tijdsduur: 5 minuten 

- Deze opdracht is gemakkelijk na een andere 
opdracht uit te voeren: het glanzende papier 
met inkt, en de reeds gebruikte inktrollers 
kunnen nogmaals gebruikt worden, zonder 
schoongemaakt te hoeven worden. 

- Stappenplan doorlezen 
- Eventueel nieuw (extra) stevig papier pakken 

 
Uitvoering 
Tijdsduur: 20 minuten 
Stap voor stap: Een monoprint maken 

1. Een vel papier wordt ingerold met een dun 
laagje inkt. Let op dat je snel verder werkt, de 
inkt droogt snel op gewoon papier.  

2. Leg een nieuw vel wit papier op het in geïnkte 
vel papier.  

3. Maak een tekening op het nieuwe vel papier 
met een scherp potlood, terwijl het op het in 
geïnkte papier blijft liggen. Er kan ook een foto 
of plaatje op worden gelegd die wordt over 
getrokken. 

4. Het papier wordt voorzichtig van de inkt 
gehaald. 

5. De afdruk van de tekening staat nu in 
spiegelbeeld op het papier. 

  
 

Bij een monoprint (ook wel monotype genoemd) 
kan, in tegenstelling tot veel andere 
druktechnieken, maar één afdruk worden 
gemaakt. 
 

Benodigdheden van school 
- Stevig papier, A4 formaat 
- Potlood of pen  
- Schaaltje om inkt op te doen 
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Extra les optie 

Kartondruk  
Tijdsduur: 1 uur 
 
Benodigdheden uit de kist 
- Lino verf 
- Inktrollers 
- Hefboom drukpers 
 

 
 
 
 
Voorbereiding  
Tijdsduur: 10 minuten 

- Stappenplan doorlezen 
- Materialen klaarleggen 

 
Uitvoering 
Tijdsduur: 40 minuten 
Stap voor stap: Een kartondruk maken 
 

1. Gebruik vellen karton  
(bijv. A5 formaat)  als ondergrond. 

2. Knip (of snijd) onderdelen uit en maak hier een ontwerp mee op het karton.  
 

 
 
 
 

3. Plak alles op de ondergrond met transparante lijm. 
4. Laat het werk goed drogen, totdat alle lijm volledig is opgedroogd. 
5. Rol inkt op het schaaltje uit. Zorg er voor dat de inkt egaal op de rol zit. (Zie ook Linoleum 

snijden: stap 5) 
6. Ga nu met de roller voorzichtig over het werkstuk (met alle vastgeplakte onderdelen) en 

zorg er voor dat niets loslaat. 
7. Leg een vel papier op het in geïnkte werkstuk. 
8. Maak een afdruk door het werk onder de drukpers te leggen en dit goed aan te drukken. 
9. Haal het papier voorzichtig van het werkstuk 
10. De afdruk van het ontwerp staat nu in spiegelbeeld op het papier. 

 
 

Tip: Verkort de droogtijd van de lijm door het werk van de kinderen op een warme plaats te 
leggen, zoals een verwarming, of gebruik een föhn om het snel droog te föhnen.  

Tip: Uit karton kunnen verschillende vormen geknipt worden. Ook kan er met stof of draad 
figuren op het karton worden gemaakt. Denk aan cirkels, harten of zelfs een vogel! 

 

Benodigdheden uit de klas 
- Scharen 
- Wol of touw 
- Karton reepjes en resten 
- Vellen karton (A5) 
- Transparante lijm 
- Eventueel lapjes stof 
- Schaaltje om inkt op te doen 
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Let op: controleer de inhoud van de koffer voordat je aan de opdrachten begint. Dan 
weet je zeker dat alle materialen aanwezig zijn! 

 Bijlage 1: Materiaallijst 
 
 
 
 
 

 
Materialen in de koffer 
 
 
 
Linoleum snijden 
 

Inktrollers  

Gutsen 

Extra mesjes voor gutsen 

Werkblad 

Lino verf geel  

Lino verf rood 

Lino verf blauw 

Drukpers 

Pleisters 

 
Gebruiksmaterialen 

A5 linoleum * 

* Wij hebben rekening gehouden  
met de bij ons bekende 
leerlingenaantallen. 
 

Materialen aanwezig op  
school of aan te schaffen  
door school 
 
Linoleum snijden 
 

Papier A4, eventueel extra 
stevig 

(bal)pennen 

Potloden 

Schaaltje of bord (voor inkt) 

 
Kartondruk 
 

Scharen 

Wol of touw 

Karton reepjes en resten 

Eventueel ook lapjes stof 

Karton A5 formaat 

Lijm transparant 

Papier voor afdrukken 
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Bijlage 2. Uitleg over de materialen  
 
Werkblad  Het werkblad gebruik je zodat het werk niet wegschiet. Leg het blad met de grote 

rand naar onderen, zodat deze tegen de tafel aan blijft zitten. De kleine rand aan de 
bovenkant wordt gebruikt zodat het linoleum niet wegschiet. 
Hierdoor werk je voorzichtiger; de mesjes zijn erg scherp. 

Gutshouder  De mesjes hoeven in principe niet van de gutshouder (het handvat) af. Zit een mesje 
bijvoorbeeld scheef, gebruik dan bijgeleverde houten stokjes om via de onderkant 
het mesje voorzichtig  los te drukken. 

Guts   Met een guts snij je delen van het linoleum weg. 
Met de v guts maak je lijnen. Met de u guts kan je grotere vlakken weghalen. 
Voor een vlak maak je eerst de buitenste lijnen (snijden). Daarna guts je de 
binnenste delen leeg. 

Inktroller Deze gebruik je om de verf gelijkmatig over het fotopapier te verdelen, als er teveel 
verf op het werk komt zal het resultaat minder mooi worden. 

Lino verf Speciale verf voor het drukken van o.a. de linoleumsneden. Deze verf is op 
waterbasis. LET OP: gebruik maar weinig verf! Als er teveel verf wordt gebruikt 
wordt het resultaat minder mooi. Gebruik daarom maar weinig verf. Het zou zonde 
zijn als alles wordt weg gegooid.  

Hefboom drukpers Deze pers gebruik je om het in geïnkte werk op een vel papier te drukken.  
 
LET OP: Laat kinderen altijd van zich af werken!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tip: Presenteer na afloop van de lessen de afdrukken in de vorm van een expositie. Bijvoorbeeld 
buiten de klas in de hal! 
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Bijlage 3. Inspiratie voor in de decembermaand 
 
Deze leskist ontvang je kort voor de drukke decembermaand. Combineer de leskist eens met de 
plannen die je al voor de decembermaand hebt! Hier alvast een paar afbeeldingen ter inspiratie:  

 
 

 
 

 

 


