
Begeleidende brief 

KUNSTSTRUCTEUR 2018 - BIZAR BAZAR
De groepen 5-6 hebben, dit jaar, in het kunstmenu, de Kunstructeur. Ze krijgen een speciale inspiratie-workshop met 
hun klas. De groepen 1-2, 3-4 en 7-8 werken zelfstandig met dit lesmateriaal. Hier vind je de uitleg over het gebruik van 
de poster. Er zijn 4 posters, voor 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. 

Het lesmateriaal bestaat uit: 

A. POSTER 
De voorzijde van de poster is voor de leerlingen. De achterzijde voor de leerkrachten en ook voor de kinderen van 
midden- en bovenbouw. De werkwijze; hoe aan de slag te gaan, bestaat uit 7 stappen. Je doorloopt stapsgewijs de 
verschillende fases van het ontwerp- en maakproces. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je per fase besteedt. Sommige fases 
kunnen makkelijk gecombineerd worden. Op de poster staat elke fase met de werkwijze beschreven. De vragen per 
fase die je kunt stellen aan de leerlingen staan in dit document. [zie hieronder]  

 1. verkenning
 2. ideeën 
 3. ontwerpen & experimenteren
 4. plan maken
 5. uitvoeren & testen
 6. bespreken 
 7. pitchen & presenteren

Voor de onderbouw kunnen de 7 fases worden teruggebracht en gecombineerd worden tot 4 stappen:
 1. Ontdekken
 2. Ideeën
 3. Bespreken
 4. Pitchen &Presenteren

Inspiratie
Er is op Pinterest een speciale pagina gemaakt waarop allerlei inspiratiemateriaal is samengesteld.
In de poster staan de hyperlinks waarmee je gemakkelijk door linkt naar leuke bronnen. 
https://nl.pinterest.com/minneboo/kunstructeur-2018-bizar-bazar/
https://www.facebook.com/groups/870626513116444/

B. Inspiratieposter

C. OPDRACHTMAILS 
De groepen 5-6 en 7-8 hebben bij hun opdracht nog extra mailopdrachten van de ‘klanten’ van Isaac Dee. 
De mails  zijn te downloaden vanaf :  
www.cultuurkade.nl/aanbod/67/kunstructeur-fm-2-workshop-

Kunstructeur 2018 
Kunstructeur combineert techniek- en kunstonderwijs en versterkt de onderzoekende en creatieve aspecten van 
beide disciplines. Beleving, verbeelding en verwondering staan centraal. Leerlingen werken individueel of in 
groepjes aan een opdracht, waar het lokale Art & Food Festival van Fabriek Magnifique dit jaar als inspiratie wordt 
gebruikt. Door de Kunstructeur en het bijbehorende thema worden alle zintuigen geprikkeld met inspiratie uit de 
kunst, techniek en wetenschap. 



Fabriek Magnifique met thema BIZAR BAZAR 
Fabriek Magnifique organiseert op 6-7-8 juli het Art & Food Festival. Voor het onderwijs is het thema ‘Bizar Bazar’ 
gekozen; de markt voor fantasievolle producten die met food te maken hebben. Wonderbaarlijke en verrassende 
spullen en kunstwerken, die nergens anders te zien en te koop zijn worden gepresenteerd aan het publiek. Attributen 
waarvan je nooit gedacht had deze nodig te hebben. Nuttige maar ook opmerkelijke uitvindingen. De kinderen 
worden geïnspireerd en gestimuleerd door kunstwerken van de kunstenaars van Sectie C en Elvira Wersche & Horst 
Rickels die worden geëxposeerd tijdens dit project. Zij recyclen en upcyclen (overbodige) materialen tot bijzondere 
kunstwerken.

Isaac Dee op BIZAR BAZAR 
Op elke ‘Bizar Bazar’ is ook Isaac Dee aanwezig; de uitvinder van te ‘gekke’ ideeën, wonderlijke apparatuur, 
machines voor in de keuken. De opdrachten van publiek stromen bij hem binnen. Isaac Dee kan de vraag niet meer 
aan! Hij raakt er een beetje van in paniek, want in de zomer is er tijdens Fabriek Magnifique weer een grote ‘Bizar 
Bazar’. Hij  wil daar weer zijn wonderlijke uitvindingen tonen. Maar hij heeft hulp nodig van de leerlingen.

Opdracht: 

Bedenk of verzin een apparaat, machine, gereedschap, of gerei voor in de keuken, Een 
verrassend KEUKENDING, dat nog niet bestaat!  Of ‘upcycle’ iets dat er al is en ooit al is 
bedacht en gemaakt. Zijn jullie slimme werkers, knappe koppies, en goede uitvinders? Hebben 
jullie goede ideeën en hele handige handen? Zet je fantasie aan en steek je handen uit de 
mouwen. 

Het eindresultaat kan van alles zijn, een keukenmachine, een onderzoek of iets dat helpt bij het 
duurzaam omgaan met eten. Misschien bedenken de leerlingen wel een goed idee voor een 
superzuinige afwasmachine, een herrie-loze afzuiger of een maquette voor een verspillingsvrije 
koelkast. Of een geurendetector voor roze toetjes?! 
OUT-OF-THE-BOX daar ontstaan de mooiste vindingen!

Voor groep 7-8 steken we de opdracht anders in. Geen assistent van de uitvinder maar een 
eigen start-up zodat je een collega van Isaac Dee wordt! Op de Bizar Bazar markt staan veel 
kramen. In elke kraam verkopen ze iets anders, er wordt groots gedacht, alles is uniek en alles 
is bizar op deze markt.Tussen de kramen staat ook de kraam van Isaac Dee. Zijn kraam is tot de 
nok toe gevuld met …tja…keuken dingen! Nuttige en gewoon maffe keuken uitvindingen. Het 
loopt als een tierelier, dus Bizar Bazar is dringend op zoek naar nieuwe uitvinders!

Worden jullie de nieuwe collega’s van Isaac Dee?
Begin samen met je klasgenoten een uitvinders START-UP!
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Vragen en tips voor de leerlingen: 
• Bekijk Isaac Dee en zijn kraam en lees de tekst op de poster.
• Bizar Bazar? Wat is dat voor iets?
• Ken je dingen in de keuken die maffe geluiden maken en waarom?
• Wat kom je nooit tegen in de keuken?
• Wat heb je in de expo op CHV Noordkade gezien? (gr5-6)
• Wat heb je met de kunstenaar op CHV Noordkade gedaan? (gr5-6)
•  Zou je alle elektrische apparaten kunnen vervangen voor milieuvriendelijke 

duurzame apparaten, hoe dan?
•  Wat als je de koelkast ook een magnetronfunctie kan geven? Wat zijn de 

voordelen en wat de nadelen?
• Zou er ook een afzuigkap bestaan die ook de restjes van je bord afzuigt?
•  Noem eens een apparaat in je keuken dat meer dan één functie heeft? 

(broodrooster = verwarming)
• Wat als je alleen op een eiland zit wat zou je klaar maken en hoe?
• Wat ruikt heel lekker maar smaakt heel vies en hoe kan je dit veranderen?

Vragen en tips voor de leerlingen: 
• Wat zijn jullie eigen ideeën? Schrijf een paar ideeën op.
• Wat wil je onderzoeken?
• Wat zou je willen laten zien?
• Zou je dat kunnen maken?
• Teken, schrijf en verzamel.
• Kijk terug naar de plaatjes die al verzameld zijn.
• Wat is nu je beste idee?

Vragen en tips voor de leerlingen: 
• Ga uitproberen!
• Hoe ziet jullie beste idee eruit?
• Welke vorm heeft het en wat moet het kunnen?
• Maak schetsen en ontwerptekeningen.
• Zoek materialen en ga er mee aan de slag.
• Je kan lijm of touw gebruiken, maar wat kan je met een paperclip of elastiekjes doen? 
• Gebruik het logboek om schetsen en foto’s van experimenten in te bewaren.
•  Gebruik het stickervel uit het logboek om duidelijk te maken bij welke fase de spullen horen.
•  Maak foto’s en schrijf een kort verslagje over hoe het gaat in de klas voor op de website.

7 stappen HOE GAAN WE AAN DE SLAG: 

Kijk ook eens op https://nl.pinterest.com/minneboo/kunstructeur-2018-bizar-bazar
Daar vind je interessante links en afbeeldingen. Verzamel afbeeldingen en vragen.

De opdracht wordt verkend en onderzocht vanuit de directe belevingswereld, denk- en verbeeldingskracht van de 
leerlingen en de wereld van kunst, techniek en wetenschap. Zo ontstaat er per groepje een persoonlijk werkstuk 
waarin eigen ideeën worden uitgewerkt en vragen worden onderzocht aan de hand van technische en beeldende 
vaardigheden. Plannen worden gemaakt, uitgeprobeerd en uiteindelijk gepresenteerd. Voor elk idee is een passende 
vorm te vinden. Dit kan zijn een onderzoek, een object, een uitvinding, een installatie of een performance.
Hieronder zie je de verschillende fasen van een ontwerp- en maakproces. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je per fase 
besteed. Sommige fases kunnen makkelijk gecombineerd worden.
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Er wordt besloten welk idee wordt uitwerkt of welke ideeën worden gecombineerd. 
Er wordt een plan van aanpak gemaakt. Taken worden onderling verdeeld. 

Werkvormen: Een stappenplan en to-do lijstje maken. Materialenlijst maken.
Laat leerlingen hun plan vertellen.

Vragen en tips voor de leerlingen:
• Wie doet wat?
• Hoe gaan jullie het doen? Maak een stappenplan, to do-lijstje.
• Waar moet het plan aan voldoen?
• Wat hebben jullie hiervoor nodig?
• Gebruik het logboek om het plan in op te schrijven en lijstjes te maken

Vragen en tips voor de leerlingen: 
Kijk steeds hoe het werkt.
• Wie zou je om hulp kunnen vragen?
• Werkt de techniek? En hoe zou je hem nog kunnen verbeteren?
• Hoe gaat het met de vorm?
• Maak foto’s en schrijf een kort verslagje over hoe het gaat.

Vragen en tips voor de leerlingen: 
• Wat is voor jullie werkstuk de beste manier om het te laten zien?
• Denk na over verschillende presentatievormen.
• Wat kan je erover vertellen? Wat maakt het uniek?
• Waarom hebben mensen het nodig?
• Laat ook de verschillende fases terugkomen in je presentatie.
• Wie gaat er iets vertellen?
• Organiseer een tentoonstelling voor de hele school.
• Hoe ga je alle werken aan de expert van Fabriek Magnifique  laten zien?
• Nodig andere leerlingen en leerkrachten uit.
•  Organiseer eventueel een opening van de tentoonstelling, met een hapje en een drankje.
•  Maak zowel van de presentatie als de tentoonstelling foto’s voor op FB community  

Bizar Bazar

Vragen en tips voor de leerlingen: 
Ga uitproberen!
• Zou je het nog beter kunnen maken? Zo ja, hoe? Hoe ging het volgens jullie?
• Als je er nog een hele week aan kon besteden wat zou je dan nog toevoegen?
• Als alles mogelijk zou zijn wat zou je dan maken?

https://www.facebook.com/groups/870626513116444/
Leerkrachten kunnen deze pagina liken en volgen om er vervolgens berichten,  
foto’s en video’s op te plaatsen. (Kunstructeur 2018 Bizar Bazar)



OP 6-7-8 JULI (voor groepen 5-6)

Een expert van Fabriek Magnifique bezoekt uw school. De leerlingen verzorgen 
een presentatie en pitch voor deze expert. De meest bijzondere werken worden 
samen met de school uitgekozen voor de ‘Bizar Bazar’. Er worden afspraken 
gemaakt over het aantal werkstukken, details over de presentatie en wie van de 
leerlingen komt pitchen op zondag 8 juli.

De werkstukken van de leerlingen van groepen 5-6 worden geëxposeerd op het 
festival, naast de expositie beeldende kunst van de kunstenaars.

Op zondagmiddag  8 juli tussen 14.00-16.00 uur gaan kinderen van groep 5-6  
LIVE pitchen op Fabriek Magnifique, locatie CHV Noordkade. 
Deze Bazar is voor iedereen toegankelijk;  kinderen, (groot) ouders en 
festivalbezoekers. Er is een speciale ‘Bizar Bazar’ veilingmeester aanwezig. Hij 
gaat samen met de leerlingen de uitvindingen aan de man brengen. Wij hopen 
jullie daar te zien. 

Bizar Bazar OP FABRIEK 
MAGNIFIQUE; ART & FOOD FESTIVAL


