
PORTRETTEN VAN SCHUNCK – SPECIAAL VOOR OUDERS EN KINDEREN!
Bedenk zelf hoe een portret van een echte kunstenaar eruit zou kunnen zien en maak het af! 

Wat is een portret?
Een portret is een a� eelding van persoon of een groep. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij of een foto, maar ook 
een beeldhouwwerk zijn. 

In deze opdracht krijg je een gedeelte van een portret uit de collectie van SCHUNCK te zien. Aan jou de taak om 
deze portretten verder af te maken. Je mag er lekker op los verzinnen!   

Vragen die je kunnen helpen:
• Wat zou het voor een persoon zijn? 
• Welke emotie heeft de geportretteerde? Boos, blij, ontspannen of verdrietig? 
• Hoe zie je dit en hoe zou je deze emotie kunnen versterken? 
• Wat gebeurt er om de geportretteerde heen? Waar is hij of zij? 

Je mag er lekker op los verzinnen!  

Opwarmen: maak de tekening af!   
Tijdsduur: 15 minuten.  

Wat heb je nodig:
• vijf tekenvellen met lijnen en vormen (download)
• potlood / pen / stift
• stopwatch (mag wel, hoeft niet)

Deze oefenopdrachten zijn om op te warmen, als je geen zin hebt, sla je ze lekker over. Per tekening krijg je maar 
een paar minuten de tijd om er een portret (of iets anders) van te maken, je moet dus snel reageren op wat je ziet. 

• Je hebt voor deze opdracht vijf tekenvellen nodig met daarop de willekeurige lijnen en vormen. Het tekenvel 
heeft geen vaste onder- of bovenkant. Ook zit er geen volgorde in de tekenvellen; je mag zelf bepalen met welke 
tekening je begint! Gebruik je fantasie en maak een portret. 

• Houd met de stopwachtfunctie / timerfunctie op je telefoon de tijd bij. Je kunt er voor kiezen om voor ieder 
tekenvel evenveel tijd óf steeds minder tijd te nemen. 

• Wat is eruit gekomen? Wat ging er goed/niet goed? Welke zijn heel goed gelukt en welke niet (en hoe komt 
dat?). Laat je portretten aan je ouders / verzorgers of je broertje / zusje zien.   

Tekenopdracht: portret (af)maken 
Tijdsduur: schetsfase +/- 10 minuten – uitwerkfase (zolang je wilt…) 

Wat heb je nodig:
• uitsneden van vier kunstwerken uit de collectie SCHUNCK (download) 
• tekenpapier 
• (kleur)potloden / stiften / verf  

• Je hebt voor deze opdracht een van de geprinte uitsneden van portretten nodig, kies er een die je leuk lijkt. 
Dit blaadje met een stukje portret ga je zelf verder afmaken. 

• Bekijk het stukje portret goed, knip het uit en leg het op een wit papier. Maak hier rondom een schets van 
hoe jij denkt dat de rest van het portret eruit ziet. Maak een paar schetsen, gebruik je fantasie!

• Kies de beste schets uit en ga deze uitwerken met kleur, op een groot blaadje als je dat hebt. 

Als je je kunstwerk af hebt willen we dat heel graag zien! Maak er een foto van en post het op je socials met 
#SCHUNCKthuis.


