
KUNSTENAAR
IN DE KLAS
WORKSHOP NATUURINDRUKKEN AFDRUKKEN 
VOOR HET PO(groep 6+), VO EN (V)SO



"Van kijken naar zien 
en van ontdekken 
naar verwonderen"

WORKSHOP
NATUURINDRUKEN AFDRUKKEN

In deze workshop gaan leerlingen
onder de enthousiaste begeleiding

van kunstenaar en docente Sarah van
Rossem op ontdekkingstocht in de

wereld van natureprinting. 
We onderzoeken, experimenteren en

leren over verschillende vormen,
structuren en deze bijzondere

grafische techniek.

Deze workshop roept enthousiasme
op bij jong en oud. 

De vele mogelijkheden zorgen voor
eindeloze motivatie, ontdekkingen

en plezier!
 
 



WWW.SARAHVANROSSEM.COM
 

SARAHVANROSSEM.ART

OVER
SARAH VAN ROSSEM

Sarah is afgestudeerd aan de academie in 
Beeldende Kunst en Vormgeving. 

Ze heeft een actieve beroepspraktijk waarin zij vrij werkt maakt, kunst
in opdracht en in de openbare ruimte.

 
Sarah is naast haar kunstenaarschap ook werkzaam als docent

beeldende kunst in de museumeducatie en heeft jaren ervaring in het
middelbaar, speciaal en basisonderwijs. 

 
Door haar achtergrond weet zij diverse doelgroepen te

enthousiasmeren en te stimuleren voor haar passie, natureprinting!

http://www.sarahvanrossem.com/
https://www.instagram.com/sarahvanrossem.art/


LEERLINGEN LEREN

INHOUD WORKSHOP (120 min)
introductie kunstenaar Sarah van Rossem
inspiratieopdracht
uitleg techniek
leren door experimenteren en creëren
mini expositie
evaluatie & afsluiting

over de werkwijze en drijfveren van een kunstenaar
over compositie en kleurgebruik
kijken en inzoomen
de grafische techniek natureprinting
durven spelen en experimenteren
feedback te geven en ontvangen
samen te werken tijdens het maken van de mini expositie



Sarah neemt alle materialen mee inclusief etspers (2x)
leerlingen mogen natuurlijke materialen meenemen naar de workshop
zoals planten en bladeren (niet verplicht, wel gewenst)
bij voorkeur vindt de workshop plaats in een kunst of technieklokaal
kledingadvies is oude kleding of een short
de workshop duurt 120 minuten, dit is inclusief opstarten en afsluiten
de kunstenaar is minimaal 45 minuten van te voren aanwezig voor de
opbouw van de workshop
indien de school de workshop meerdere keren boekt op één dag heeft
het de voorkeur om hetzelfde lokaal aan te houden
alle materialen voor deze workshop zijn gifvrij
bij de workshop is een docent aanwezig vanuit de school ter
ondersteuning
een digibord voor de introductie is gewenst

PRAKTISCHE INFORMATIE

NIEUWSGIERIG?
Zie jij het al voor je? Een lokaal vol met razend enthousiaste

leerlingen en een muur vol kleurrijke botanische kunstwerken?
 

Heb je vragen of wil je meer weten over bijvoorbeeld de
tarieven van deze workshop? 

 
Stuur vrijblijvend een e-mail naar

sarahvrossem@hotmail.com


