
Hoi!  

In deze leskaart vind je een mooie les met een lesbrief.  

Zo kun je ook thuis ook meedoen aan leuke cultuuractiviteiten.  

In deze les ga je een sausflesje ontwerpen.  

De cultuurcoach laat je zien hoe de ontwerper Meydam tot een ontwerp kwam. 

Kijk snel naar de leskaart hieronder, en download ook bijbehorende de lesbrief. 



Kunst- en Cultuuraanbod - GLASOBJECT ONTWERPEN 

3. Ontwerp je eigen sausflesje   Groep 7 en 8 en VO 

Doel: Ontwerpen: Ben jij de nieuwe Meydam? 

Ga als glasontwerper aan de slag en doe mee met de ontwerpwedstrijd. Maak kennis 

met de vormen- en kleurenleer en kleur je eigen kleurencirkel. Ontwerp dan je eigen 

sausflesje: Let goed op de kleur, vorm en de maat van jouw flesje. Meydam was zijn tijd 

ver vooruit. Hij dacht na over verschillende dingen bij een ontwerp, zoals; ‘Is het ge-

makkelijk in het gebruik, ziet het er mooi uit en kan het opnieuw gebruikt worden?’ 

Raak geïnspireerd en laat zien wat jij kunt. Elke twee maanden wordt een selectie ge-

maakt van de beste inzendingen. Deze worden geblazen in de Glasblazerij en tentoon-

gesteld in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. 

 

Materiaal:  

Kleurpotloden, printer, camera van je mobiel of scanner, A4 printpapier. Voor de extra 

opdracht; lijm. 

Duur:  30-60 minuten. 

Opdracht:  

1. Download de lesbrief via de link hiernaast .  

2. Download daarna het ontwerpvel via de link hiernaast. Probeer het eerst uit in de 
lesbrief over basisvormen, kleurenleer en de ontwerper Meydam. Print daarna 
het ontwerpvel uit en teken je ontwerp.  

 

Stuur een foto van je ontwerp op: 

Scan het in of maak een foto en stuur het naar   
info@samendoen.expert  
 

Download hier het ontwerpvel.pdf   

Download hier de lesbrief.pdf 

Klik op Digitale kunst– en cultuurlessen, 

Lesbrief  Ontwerp je eigen sausflesje 

Klik op Digitale kunst– en cultuurlessen, 

Ontwerpvel Ontwerp je eigen sausflesje 

https://samendoen.expert/cultuur-op-en-na-school/
https://samendoen.expert/cultuur-op-en-na-school/

