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ONDERWIJSPROGRAMMA 
Bovenbouw Primair Onderwijs 
 
thema:    HOOP 
opdracht:    driehoeken in de architectuur / WALL OF HOPE 
duur:     2 lessen 
resultaat:  elk kind maakt 1 tetraëder welke onderdeel wordt van 

de grote WALL OF HOPE tijdens de Biënnale  
uiterlijke inleverdatum:  vrijdag 18 juni 2021 
ophalen werkstukken: mail naar josewonders@h19.nl 
word-bestandje:   mail naar josewonders@h19.nl 
benodigde materialen:  bouwpakketje tetraëder/papier/stift of fineliner 

:   dit pijltje betekent extra externe informatie / link 
 

 

Het thema: 
 

Hoop is een omvangrijk en complex thema. Het is een 
gedachte over iets dat er nog niet is. Iets dat je graag 
zou willen en dat vaak voortkomt uit een onvrede over 
de huidige situatie. Dit is iets dat in de levens van 
kinderen een belangrijke rol speelt.  
Kinderen zijn zich in meer of mindere mate bewust 
van ruzies, conflicten, oorlogen die hun leefsituatie 
kunnen beïnvloeden.  
Waar het in dit educatietraject om draait is kinderen te 
laten ervaren dat kunst een middel is om je hierover 
uit te spreken. Over grote maar ook over kleine dingen. 

Met kunst kun je hoop op een andere/ betere situatie projecteren op de wereld om je 
heen. Hierdoor kom je door middel van beeld in contact met je omgeving.  
 

Kijk voor tips de handleiding van Marja van Rossum van  
Groot Denkraam over hoe je vanuit een filosofische inslag het thema Hoop kunt 

behandelen in de lessen. (De handleiding zit in het onderwijspakket)  
 

De tetraëder/ viervlak 
 

Binnen dit educatietraject is de tetraëder de leidende vorm. De tetraëder is een 
viervlak bestaande uit vier gelijkzijdige driehoeken. De driehoekvorm is uiteraard 
afgeleid van 'de heilige driehoek' Een viervlak is een gemakkelijkere benaming voor 
deze vorm.  
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De opdracht 

 
De opdracht is tweeledig: 
 

deel 1: Een opdracht die 
uitgaat van de vorm van het 
viervlak. Binnen deze 
opdracht wordt de 
buitenkant van het 
viervlak beschilderd. Vanuit 
een speelse benadering laat 
het kinderen op een 
beeldende manier beziggaan 
met vorm. 

 
deel 2: Elk kind (in onder- 
midden- en bovenbouw) 
stopt een boodschap van 
Hoop ín het viervlak. Alle viervlakken komen uiteindelijk terecht in een 
grote WALL OF HOPE die door h19 wordt ingericht op het terrein van de 
Biënnale en door alle bezoekers te bewonderen zal zijn.  

 
De gemaakte kartonnen werkstukken worden naar een door h19 gereserveerde 
ruimte gebracht. Hier worden de werkstukken tot aan de expositie opgeslagen.  
Het is dus mogelijk om op ieder gewenst moment te starten met de opdracht. Als alle 
werkstukken van uw school klaar zijn is het mogelijk om deze door h19 te laten 
ophalen.  
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De WALL OF HOPE 
 

 
Het moet een spectaculair zicht zijn om alle honderden viervlakken naast elkaar te 
zien hangen die samen de WALL OF HOPE vormen. Allemaal met een verborgen 
boodschap van hoop in zich!  
 
We willen u tevens vragen om de mooiste boodschappen van hoop te verzamelen 
in een word-documentje. Naast deze WALL OF HOPE komt namelijk een plaquette 
te hangen met daarop de mooiste/origineelste/liefste/waardevolste boodschappen 
van hoop. Vermeld in het word-bestandje ook de naam van het kind.  
 
 
 
 
 

Verspreiding van hoop 
 
Aan het eind van de expositie (15 augustus) worden alle 
viervlakken door h19 opgeslagen en de hele zomer 
bewaard. Ná de zomervakantie verspreiden we namelijk 
alle viervlakken weer over de basisscholen. Ieder kind dat 
meegedaan heeft krijgt dan een viervlak van een ander 
kind en mag deze (net als bij een fortune-cookie) openen 
en leest of bekijkt hierin de boodschap van hoop die erin 
verborgen zit.   
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Opdracht BOVENBOUW 
 

Stap 1: Start met het vertonen van de animatie die gemaakt is over “de Heilige 
Driehoek” (5 min)  

Bekijk de bijzondere Stop-motion animatie 
film van Suus Hesseling over De Heilige 

Driehoek, geheel gemaakt van papier! : 
https://vimeo.com/233848129 
 
 
 

 

Stap 2:  Vervolgens wordt de korte animatie vertoond die gemaakt is over “THE 
WALL OF HOPE” (1,5 min)  

 
De animatie over de WALL OF HOPE is 
gemaakt door Levi de Koning (18 jr) 

met muziek gecomponeerd door Immer Roelandse (16 
jr) :  
 

 

Stap 3: Hieronder vindt de docent een lesbrief die kan worden geprint en uitgedeeld 
aan de leerlingen samen met de bouwpakketjes van de tetraëder. Hier kan klassikaal 
of individueel aan gewerkt worden. De lesbrief omvat pagina 5 tot het einde.  
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DE TOREN VAN OUD 

Het bouwpakketje van karton dat je hebt gekregen is opgebouwd uit 4 gelijkzijdige 
driehoeken. Deze vorm noem je een tetraëder. De driehoek is 1 van de belangrijkste 
vormen die wordt gebruikt in de architectuur.  

Wat is architectuur eigenlijk? architectuur is een verzamelnaam van alles wat 
gebouwd is. Onder architectuur wordt verstaan: 

- gebouwen 
- bruggen 
- landschappen 
- meubels 
- interieur 

Over al deze dingen is vooraf eerst door een architect goed nagedacht. Zodra een 
architect de opdracht krijgt, voor bijvoorbeeld het ontwerpen/bedenken van een 
schoolgebouw, gaat deze aan zijn tekentafel zitten en bedenkt hoe dit schoolgebouw 
eruit moet komen te zien. Maar alvorens hij kan beginnen met tekenen moet hij 
rekening houden met de eisen waar het schoolgebouw aan moet voldoen. Hoeveel 
klaslokalen moeten erin? Voor hoeveel kinderen moet er plek zijn in 1 klaslokaal? Is 
er een gezamenlijke aula? Hoeveel wc’s moeten er komen? Hoe hoog mag het 
gebouw zijn? Wie gaat het gebouw allemaal gebruiken? etc. etc. 

Met al deze eisen in zijn hoofd gaat de architect bedenken hoe het schoolgebouw 
eruit moet komen te zien. Krijgt het een plat dak? of een schuin dak? Gebruikt hij 
rode bakstenen? Of maakt hij het hele gebouw van beton? Hoe groot worden de 
ramen? Welke kleur krijgen de klaslokalen? Waar komt de ingang? etc etc.  

Van al deze ideeën maakt hij een tekening: een zogenaamde bouwtekening. Op basis 
van deze bouwtekening wordt bekeken of alles ook echt kán wat de architect heeft 
bedacht: wordt het dak niet te zwaar zodat het instort en zijn de ramen niet te groot 
waardoor het binnen te warm wordt in de zomer? etc. Ook wordt berekend wat alles 
moet gaat kosten.  

Als iedereen blij is met het ontwerp en er genoeg geld is, wordt er gestart met 
bouwen. Dan komen de bouwvakkers welke het hele schoolgebouw op basis van de 
bouwtekeningen gaan maken.  
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Een van deze architecten was JJ OUD. Dit was een 
Nederlandse architect die leefde van 1890 tot 1963. Een van 
de bekende ontwerpen van JJ OUD is het nationaal 
monument op de Dam in Amsterdam. De plek waar de 
koning elk jaar op 4 mei een krans legt om de soldaten die in 
de tweede wereldoorlog zijn gestorven te herdenken.  In die 
tijd ontwierp men in 
Nederland men huizen en 
meubilair  in een bepaalde 
stijl. Heel toevallig heette 
deze stijl ook: De Stijl. Ook JJ 
OUD hoorde bij deze manier 

van ontwerpen. Voor ontwerpers van De Stijl was het 
belangrijk dat de vorm eenvoudig bleef, geen 
onnodige versieringen. En als er kleur werd gebruikt 
dan waren dat altijd onvermengde kleuren. Een heel 
beroemd lid van De Stijl was de Nederlandse 
kunstenaar en ontwerper Piet Mondriaan. Zijn 
schilderijen en meubilair is over de hele wereld te 
zien. Het laatste werk dat Mondriaan maakte is ook 

gelijk zijn 
beroemdste werk geworden. Het heet ‘Victory 
Boogie Woogie” Het is een vierkant doek dat 
gekanteld aan de muur hangt. Zoals je kunt zien 
heeft Mondriaan ook hier alleen onvermengde (of 
primaire) kleuren gebruikt.  In 1997 kocht de 
Nederlandse Bank het werk van een verzamelaar 
uit New York voor maar liefst € 58 miljoen! Het 
werk is nu permanent te zien in Kunstmuseum 

Den Haag.  

 

Over dit laatste werk van Mondriaan is een hele leuk hoorspel gemaakt. Als je het 
leuk vindt kun je deze luisteren (optie):  

https://www.nporadio1.nl/podcasts/parel-radio/329390-152-
mondriaans-victory-drama 
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Wat ook in Den Haag te zien is, is een bijzonder gebouw ontworpen door JJ OUD. Het 
is een driehoekvormige woontoren.  

Beluister nu eerst de podcast “de strijd om de toren” die over dit gebouw is gemaakt:  

 
“de strijd om de toren” (30 min).  

 
 
 
 
 
https://podcastluisteren.nl/ep/Platte-Grond-1-Strijd-om-de-Toren 

 
 
 
 

OPDRACHT deel 1: 
Zoals je hebt gehoord in de podcast was vooral de 
inrichting van de driehoekige kamers erg moeilijk. 
Hoe zou jij dit doen, wanneer je in de toren van 
Oud zou wonen? Op onderstaand plaatje je zie je 
de inrichting van een van de woonlagen in de 
toren. Eén woonlaag is als het ware in tweeën 
gesplitst en hebben, gespiegeld aan elkaar, twee 

identieke inrichtingen.  
Uiteraard mag je voor jouw 
inrichting totaal anders zijn: waar 
zit bij jou de trap? en waar de 
badkamer? is er ook een 
logeerkamer misschien? Of wil je in 
een van de hoeken een driehoekig 
aquarium? Alles kan. En je hoeft er 
ook geen rekening mee te houden 
dat er twee mensen/gezinnen per 
woonlaag kunnen wonen.  
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Teken jouw wooninrichting ontwerp op 3 
vlakken van de kartonnen tetraëder.  
 

- teken je ontwerp eerst met potlood zodat je 
nog kunt aanpassen. Probeer dit zo 
gedetailleerd mogelijk. Dus markeer ook 
waar de lamp moet komen te staan en een 
kleed op de grond etc.  

- Trek vervolgens het definitieve over met 
zwarte stift of fineliner 

- kleur nu het hele ontwerp in. Geef ook de 
vloer een kleur.  
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OPDRACHT deel 2  

 
Voordat je het viervlak dichtplakt stop je hier een door jezelf bedachte “boodschap 
van hoop” in. Dit mag in de vorm van een kleine tekening, een mini-knutselwerkje 
of heel iets anders… 
Het is de bedoeling dat je hier zelf een vorm voor bedenkt. Alles mag!  
Doe bij deze boodschap ook je naam, klas en school.  
 
IN het viervlak komen dus: 
 

¶ - een originele boodschap van hoop 
¶ - naam, klas en school van de maker 

 
De leerkracht verzamelt in een word-bestandje de mooiste boodschappen van hoop. 
Dit kan een tekstje zijn maar ook een fotootje van de inhoud. De leerkracht vermeldt 
hierbij de naam, klas en school van de maker  
 
Mail dit word-bestand naar: josewonders@h19.nl 
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