
 
 

 
Droomstad verbeelden met Kunstenares in de klas! 
Wilt u op school graag een kunstproject geven en wilt u dat de kinderen een 
beeldend kunstenaar ontmoeten op school? Dat kan! Nadine Witkamp-
Vervenne, Docent van ArtMirror, geeft voor School & Cultuur het Project 
Droomstad van 6 lessen, waarvan zij 1 gastles op school verzorgt. Leerkracht 
kan eenvoudig 5 lessen zelf verzorgen.  
 

Hoe ziet jouw ideale droomstad eruit?  
Tijdens dit project  mogen  kinderen net  als burgemeesters en architecten 
hun eigen droomstad ontwerpen. De kinderen denken na met leerkracht  
hoe hun droomstad eruit zou kunnen zien mbv de docentenhandleiding .   
Vervolgens gaan ze aan de slag onder begeleiding van  kunstenares  
Nadine Witkamp-Vervenne. Zij maakt hierbij gebruikt van ‘mixed media’: 
verf, krijt, en diverse materialen  zoals zand, snippers, glitters, papier, stof, 
veertjes, kraaltjes en allerlei pimpmaterialen. De kinderen leren omgaan met 
verschillende schildertechnieken  zoals  werken met plastic paletmesjes, 
penselen en sponsjes. Hierdoor ontstaan verschillende texturen en sferen.  
 
Omschrijving van de activiteit:   
- doel : kinderen ontdekken de kunstenaar in zichzelf, de fantasie en  
beeldende expressie wordt gestimuleerd. Ook leren ze verschillen in textuur   
weergeven. Kleuren en kleurnuances krijgen een gevoelswaarde, er zijn  
vrolijke en sombere kleuren. Zowel samenwerken en individueel werken,  
compositie en verhoudingen komen aan bod. 
 - werkwijze/aanpak : ontdekken, kijken, experimenteren, fantaseren en  
beeldend associëren over een stad. De kinderen leren omgaan met  
verschillende schildertechnieken en werken met mixed media en gebruiken  
plastic paletmesjes, penselen, sponsjes, zand, glitters, afvalmaterialen etc... 
- product: Een samengesteld schilderij/collage van een droomstad van alle  
 Leerlingen  uit de klas met verschillende materialen waarin technieken op  
een speelse manier ontdekt en toegepast worden. 
 
Aanbieder:  Beeldend Kunstenaar Nadine, Docent van ArtMirror 
Discipline:  Beeldende Kunst, Beeldende Vorming 
Werkvorm:  Schilderen, ontdekken, ervaren, leren, fantaseren…  
Voor welke groep: Alle groepen van de basisschool  
Aantal leerlingen:  Klas  (max. ongeveer 30 leerlingen) met leerkracht  
Duur:    1,5 uur  
Locatie:   School : klaslokaal, gymzaal, overblijfruimte … 
Materialen:   ArtMirror   

(school : verf, lijm, scharen, penselen, verfbakjes) 
Kosten:  € 75,00 (alles incl. : docentenhandleiding, materialen, 

uurloon, reiskosten,…) 
Voor meer informatie:  info@artmirror.nl  ( meer info: www.artmirror.nl)     
                       06 - 34 126 183    en    0318 -  500 273             
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Atelierbezoek Beeldend Kunstenaar in ArtMirrorAtelier Veenendaal! 
 

Bent u op school met een kunstproject bezig en wilt u dat de kinderen een beeldend 
kunstenaar ontmoeten in haar atelier met kunstwerken? Dat kan! Maak een afspraak met 
Nadine Witkamp-Vervenne van ArtMirror en kom met uw leerlingen langs in het 
ArtMirrorAtelier, Zuivelstraat 11 te Veenendaal. Zo zien leerlingen van heel dichtbij 
kunstwerken en ontmoeten ze de kunstenaar die ze maakte.  
 
Er zijn veel soorten kunst : installaties, sculpturen, objecten, 
schilderijen, etsen, houtsnede, litho, collage, mozaïek…  Er zijn 
kunstwerken in hout, ijzer, brons, klei, papier, stof, latex en 
allerlei soorten verf met diverse materialen in verwerkt. Kortom: 
er is veel te ontdekken over een kunstwerk, zoals het proces, 
materialen, emoties, verhalen, symboliek, vormen, kleuren en 
technieken… De uitleg wordt aangepast aan het niveau van de 
leerlingen. Ze ontdekken ook de kunstenaar in zichzelf aan de 
hand van opdrachten. 

 
OF : Mini-ArtMirrorAtelier en Beeldend Kunstenaar Nadine bezoekt school! 
Het is ook mogelijk dat de kunstenaar Nadine Witkamp-Vervenne de school bezoekt met een selectie 
van haar zeer diverse kunstwerken, zodat een mini-Atelier in de klas te beleven is. Dan kan wel de 
hele klas in 1 keer erbij zijn. In het atelier kunnen slechts 15 leerlingen tegelijk naar binnen. 
 
Omschrijving van de activiteit:   
- doel : kinderen goed leren  kijken naar hedendaagse beeldende kunst; allerlei soorten beeldende 
kunst zien; leven en werk van een beeldend kunstenaar leren kennen; de kunstenaar in zichzelf 
ontdekken;  het proces, inspiratie, verhaal en symboliek van het kunstwerk beter begrijpen 
- werkwijze/aanpak : ontdekken, kijken, vragen stellen, fantaseren, presenteren van een kunstwerk ;   
gesprek over kunstenaar en kunst : (voorbereide) vragen stellen aan kunstenaar ; opdrachten 
- product: ontdekkingstocht  in het atelier en verschillende materialen, technieken en kunstvormen   
in de kunstwerken op een speelse manier ontdekken , ook m.b.v. opdrachten 
 
Aanbieder:  ArtMirror  
Discipline:  Beeldende Kunst 
Werkvorm:  Met kunst bezig zijn : kijken, ontdekken, ervaren, leren, fantaseren, voelen 
Voor welke groep: Alle groepen van de basisschool (aangepast programma per leeftijd) 
Aantal leerlingen:  Max. 15 in atelier met begeleiding docent en ouder(s) OF hele klas op school 
Duur:    1 uur 
Locatie:   ArtMirrorAtelier Kunstplaats , Zuivelstraat 11, Veenendaal  OF  Schoolklas 
Materialen:   Alles  wordt verzorgd door ArtMirror 
Kosten:   € 45,00 
Voor meer informatie: Beeldend Kunstenaar Drs. Nadine Witkamp-Vervenne van ArtMirror, 

info@artmirror.nl  ( meer info www.artmirror.nl) Dag en tijdstip in overleg. 
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