
bouwers
van ruimte 
ontdek het effect van een  
muur als scheidend element 
door te bouwen met 
grote blokken, middels het 
ontwerpen van een eigen 
metselverband én een 
ontwerpopgave waarbij je 
mag metselen met echte mini 
baksteentjes.

groepen 1, 2, 3 en 4

blokkenbox +

steentjeskoffer

dit bouwpakket kan op 

4 manieren in elkaar

komt in een 

handig doosje

met instructies

meubeltjes

op schaal inclusief maquette 

materialende huid
van mijn huis 
druk het bouwpakket uit, zet  
het huisje en de meubeltjes  
in elkaar en let’s go: samen  
meten, knippen, plakken en 
ontwerpen aan het interieur en 
exterieur van een droomhuis.

groepen 6, 7 en 8
minimaal 5 uur ontwerpplezier

www.architectuurlessen.nl

minimaal 4 uur ontwerpplezier

onderzoeken, ontwerpen en samenwerken als architect

echte baksteentjes

met 3D-geprinte 

poppetjes

het
cultuurhuis 
onderzoek 5 verschillende 
wereldculturen met puzzels 

en opdrachtbladen en 
ontwerp een cultuurhuis 

waarin verschillende culturen 
samenkomen.

groepen 4, 5 en 6
minimaal 3 uur ontwerpplezier

5 verschillende cultuurpuzzels

knipbladen met 

gebouwonderdelen



bouwers
van ruimte

www.architectuurlessen.nl

 vakoverstijgend ontwerpmateriaal met gastdocent op afstand

Voor wie? 
Voor de jongste ontwerpers op 
school: groep 1, 2, 3 en 4

 
Wat krijg je? 
- de projectkoffers inclusief 
opdrachten en benodigdheden

- inspirerende presentaties ter 
ondersteuning van het lesmateriaal

- een lesplan bestaande uit 8 
flexibele modules, naar eigen wens 
aan te passen 

- online ondersteuning ter 
voorbereiding

Voor wie? 
Voor de wereldontdekkers die 
ruimtelijke beginnen te denken:  
groep 4, 5 (en 6)

 
Wat krijg je? 
- 5 grote puzzelposters van 
verschillende culturen

- een uitgebreide presentatie over 
deze culturen

- 7 verschillende opdrachtbladen 
per tweetal, met onderzoeksvragen 
en kleine ontwerpoefeningen

- een kartonnen collagehuis per 
tweetal, inclusief knipbladen

- een lesplan en online 
ondersteuning ter voorbereiding

Voor wie? 
Voor de ruimtelijke ontwerpers van 
de toekomst: groep 6, 7 en 8

 
Wat krijg je? 
- een uitdrukhuis per drie- of viertal, 
inclusief doosje, materiaalpakketje 
en instructievellen

- prikkelende presentaties om de 
kinderen 100% aan te zetten

- een lesplan bestaande uit 6 
modules, met drie verschillende 
opties voor het eindresultaat

- online ondersteuning ter 
voorbereiding

Samenwerken 
Het lesmateriaal is voor maximaal 
12 groepjes. De kinderen werken 
dus samen in twee- of drietallen, 
afhankelijk van de grootte van de 
klas.

 
Verbruik of bruikleen 
De blokkenbox en steentjeskoffer 
zijn in bruikleen voor de periode 
van het project. 

 
Zelf aan te vullen 
Niks. Al het benodigde materiaal 
wordt meegeleverd. Wel zo 
makkelijk!

Samenwerken 
Een klassikaal onderzoek naar de 
wereldculturen, met aansluitend 
onderzoeks- en ontwerpopdrachten 
in tweetallen.

 
Verbruik of bruikleen 
De puzzelposters zijn in bruikleen 
voor de periode van het project. Het 
overige lesmateriaal wordt hopelijk 
gebruikt voor prachtige ontwerpen.

 
Zelf aan te vullen 
Alleen scharen en lijm zijn nodig om 
dit project te kunnen verzorgen.

 
Samenwerken 
Het lesmateriaal is gemaakt voor 
1 tot maximaal 4 kinderen per 
uitdrukhuis.

 
Verbruik of bruikleen 
Het materiaal is bedoeld om mooie 
ontwerpen mee te maken.

 
Zelf aan te vullen 
- knutselgereedschap zoals 
scharen, lijm, linialen en eventueel 
breekmesjes voor de bovenbouw

- extra knutselmateriaal zoals stoffen, 
satéstokjes, aluminiumfolie voor nog 
meer ontwerpvrijheid

het
cultuurhuis

de huid
van mijn huis


