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OWti3 Gebeurtenissen uit het eigen leven en uit de geschiedenis 

verkennen en in de tijd situeren  

• 2.5-12j   Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de toekomst, 
hier en elders 

 
OWte1 Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe eenvoudige  

technische systemen  gemaakt zijn van  grondstoffen , 
ingrediënten,  materialen  en/of onderdelen  

• 7-12j   Ervaren, onderzoeken en vaststellen hoe belangrijk juiste 
ingrediënten en de hoeveelheid ervan zijn voor het welslagen van een 
bereiding - ervaren en vaststellen hoe grondstoffen worden verwerkt tot 
materialen en/of producten 

 
IVds5 Bewust omgaan met consumeren 

• 10-12j   Zonder over elkaar te oordelen in dialoog gaan over consumeren 
en de consumptiemaatschappij en wat men daar vanuit het eigen 
perspectief bij beleeft - de eigen rol met betrekking tot overconsumptie 
onderzoeken - verwoorden welk gebeuren in de omgeving met betrekking 
tot consumptie of een (on)houdbare economie hen raakt - vragen stellen 
bij een gebeuren met betrekking tot (on)houdbare economie 

 
MUge2 De muzische  bouwstenen  beleven, herkennen, onderzoeken en 

hanteren 

• Beeld > Compositie >  8-10j Bewust beleven, herkennen, uitvoeren en 
creatief gebruik maken van: 

 duidelijke  compositievormen  herkennen in beeldend werk en 
eigen vormgeving: 

 decoratieve motieven 

 de delen en het geheel van een compositie 
 

 
Verloop :  

Materialen voor kleding kwamen vroeger van het land… of van het dier, zoals schapenwol. Mensen 
droegen deze kledij totdat ze tot op de draad versleten was. Maar hoe werden stoffen gemaakt? 
Met de hand: gesponnen en geweven. Zonder de hedendaagse kleurstoffen zag het resultaat er 
helemaal anders uit. Voel en vergelijk maar eens met je eigen T-shirt of jeans. 
 
Kledij was functioneel. Vandaag kopen we iets omdat we het mooi vinden. En we kopen veel: kledij 
is een wegwerpartikel geworden. Iets om even bij stil te staan? 
 



Atelier: hip naar de sportles of in stijl gaan shoppen? Ga met een katoenen draagzak aan de slag en 
maak er je eigen unieke sportzak of shoppingtas van. Experimenteer met tape en textielverf en 
ontwerp je eigen patroon. 
 
 


