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Schetsen is leuk. Ontspannend. Gezellig. Privé.

Een mooie manier om je dag vast te leggen in 'n

paar minuten. 

 

Ook 'als je er geen bal van kunt'.

Zeg je 't vaak tegen jezelf: 'Ik kan 't niet' of 

'Wat lelijk' of 'Dit is niks voor mij' ?  

Stop daarmee. Oordeel niet. 

 

Begroet je negatieve gedachte vriendelijk als 'n

onaardige bekende en schets verder. 

Doe maar iets. Morgen weer 'n dag. 

 

De laatste tekening van je snel-in-elkaar-

gezette-schetsboekje laat zien wat je al lang

weet: van proberen kun je leren.     

 

1. Waarom schetsen?
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https://www.latelierdesidees.nl/creatievetravelkit


1 x A3 stevig papier/karton* 

4 x A4* gewoon papier

Pen   

Tekenmateriaal als stift of kleurpotloden 

Schildermateriaal (optioneel)

Nietmachine  

 

2. Materialen 
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Vouw en knip 't A3 over de lengte door. 

Vouw een van de helften dubbel. Dit is je voor- en achterkant.  

Knip alle A4's over dwars door de helft tot A5.

Vul je kaft met de A5-jes. 

2 nietjes op de rand en klaar ben je.  

Gebruik dan A4 ipv A3 en ipv A4 een half A4. Volg de stappen

zoals hierboven.  

Misschien heb je wat afvalkarton, zoals van ontbijtgranen of

koekjes. Beplak het met wit papier of schilder er overheen. 

 

*Geen A3 in huis? 

*Geen karton in huis?  

 

https://www.latelierdesidees.nl/creatievetravelkit
https://www.latelierdesidees.nl/creatievetravelkit


Maak een bijzondere voorkant 

 

Stap 1: Kies een thema.

Kies 1 onderwerp uit voor de voorkant.

Denk aan iets van je hobbies, je dorp of

land, je vakantie, je interesse, je werk, je

familie, een landschap, etc.        

 

Wat doe je niet: allerlei kleine, priegelige en zwevende

figuurtjes (zoals hartjes, mini-bloemetjes, emoji's,

vliegende dingetjes). 

 

De verleiding is groot te beginnen met dat soort kleine

dingetjes. Denk en werk direct groot. En blijf bij je thema. 

 

 

 

3. De cover  
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Maak een bijzondere voorkant 

 

Stap 2:

Gebruik tekenmateriaal dat je al in huis

hebt. Alles kan. Denk aan pennen,

kleurpotloden, stiften, wasco of verf. 

Een watervaste stift is fijn om dingen te

omlijnen. 

 

 

 

 

 

 

3. De cover 
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Maak een bijzondere voorkant 

 

Stap 3:

Vul de hele voorkant op, laat geen witte

randjes over.  

(Je kunt als je tijd hebt de achterkant ook

doen).

 

Stap 4:

Verwerk op 'n bijzondere manier

je voornaam.

 

 

 

 

 

3. De cover 
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____________________________

____________________________

____________________________

(extra stap als je dit boekje in groepsverband maakt,

bijvoorbeeld met je gezin, schoolklas, vrienden of collega's)

Stimuleer elkaar iets te vertellen 

over de voorkant van jullie schetsboekjes 
 

 

Presentatie structuur: 

Mijn naam is:___________________ 

 

Ik heb gekozen voor het thema:

______________________________

 

Omdat:

1.

2.

3.

 

4. Gesprekje na afloop
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om te delen en te praten 

 

Extra: 

Eén extra ding benoemen die je leuk vindt

over je zelfgemaakte voorkant.  

+

Eén vraag kan gesteld worden door de

anderen over de voorkant van je

schetsboek.  

 

Hierna is je schetsboek PRIVÉ en deel je

het alleen met iemand anders als jij dat

wilt.

 

Al je beginners schetsen wel bewaren! 

 

4. Gesprekje na afloop
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 En nu komt 't: 16 lege pagina's.  

 

Gaat 't je lukken elke dag iets te tekenen

in je boekje? 

 

Teken iets wat jou vandaag blij maakte.  

Hoe knullig, onbenullig, schattig of

fantastisch ook... Teken zonder oordeel.

 

16 dagen lang ga je door. Neem 't mee in

de trein, leg 't naast je bed, stop 't in je

tas. En schrijf altijd even de datum erbij.

 

Blader over 2,5 week eens terug.  

 

 

5. Gewoonte
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 Bijzonder gevoel, toch?

 

 

5. Gewoonte
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  YES, YOU DID IT!



L'ATELIER DES IDÉES
 

 

Hey hoi, 

 

l' Atelier des Idées, de rondreizende studio, 

heb ik opgericht voor jou.

Ik ben MARGARET SAP en ik geloof 

dat ieder persoon creatief talent bezit. 

Dat hoeft niet speciaal schildertalent te zijn.

 

Dat talent van je is er niet voor niks. 

't Kan je leven en dat van anderen positief beïnvloeden. 

 

De kunst is er naar te leren luisteren. 

Daar help ik je graag bij.

 

Jouw eigen, unieke talent komt dankzij 

art-made-easy workshops,  

familie projecten en vooral mooie, simpele ideeën 

vanzelf aan 't licht. 

SOCIAL MEDIA ACCOUNTS

CONTACT GEGEVENS
info@latelierdesidees.nl
www.latelierdesidees.nl

F  IG  Li  P
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