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ONDERWIJSPROGRAMMA 
Onderbouw Primair Onderwijs 
 
thema:    HOOP 
opdracht:    vorm in vorm / 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/blanco tekenvellen/ verf 

:   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 benadering het thema Hoop kunt 

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

Bekijk ook zeker de bijzondere Stop-
motion animatie film van Suus 

Hesseling over De Heilige Driehoek, geheel gemaakt 
van papier!:  https://vimeo.com/233848129 
 
 
 

De opdracht 
 
De opdracht is tweeledig: 
 
Opdracht 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. 
 
Opdracht 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!  
 

Laat via deze link de animatie over de WALL OF HOPE zien die is 
gemaakt door Levi de Koning (18 jr) met muziek gecomponeerd 
door Immer Roelandse (16 jr):  
https://youtu.be/RJb1KookDP0 

 
 
 
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.  
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Verspreiding van hoop 
 
Aan het eind van de expositie (15 augustus) worden alle 
viervlakken door h19 opgeslagen en 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.   
 

 

Opdracht 1 ONDERBOUW 
 

Stap 1:  Op een groot vel papier: De kinderen 
gaan onderzoeken hoeveel vormen er in een 
gelijkzijdige driehoek passen. Een cirkel past in een 
driehoek, een vierkant past in een cirkel, een 
rechthoek past in een cirkel etc, etc. Dit kan met 
verf/krijt of stift. Met behulp van het sjabloon van de 
driehoek kan op elk vel de basisdriehoek door de 
leerkracht worden afgetekend.  

 
Stap 2:  Op het kartonnen 
meegeleverde bouwpakketje van het 
viervlak: 
De kinderen gaan dit vorm-onderzoekje 
toepassen op het kartonnen bouwpakket 
(met stift, wasco, potlood). Als de 
kinderen eerst met potlood of zwarte 
stift de vormen tekenen, kunnen ze 
daarna alle vormen inkleuren. Ook de 
restvormen! Zo ontstaat een leuk en 
bont patroon aan gekleurde vlakken.  

LET OP: 1 van de zijdes mag 
onbehandeld blijven. Welke zijde dit is 
maakt niet uit. Op de blanco zijde 
worden de viervlakken straks bevestigd 
aan de muur.  
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Opdracht 2 ONDERBOUW 
 
Voordat de kinderen het viervlak dichtplakken stoppen zij hier een door hen zelf 
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 het kind hier zelf een vorm voor bedenkt. Alles mag!  
Doe bij deze boodschap ook de naam, klas en school van het kind.  
 
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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