
 
 

 

 
 
BESTE LEERKRACHT, 

Op de foto: Winnaar 2022  
Klas 5 Vrije school 
Valentijn

De kunstwedstrijd vol techniek van Platform Techniek Noordwest-Veluwe is 
een vrolijke happening in een combinatie van techniek en kunst, speciaal 
voor groep 7. De wedstrijd is een fantastisch middel om de talenten van de 
leerlingen uit je groep te ontdekken en te ontwikkelen. 

 
Samen ontwerpen, samen werken, samen bouwen en uiteindelijk samen 
genieten van een kunstig eindresultaat: een stoer kunstwerk vòl techniek dat 
kan pronken in jullie school. Met een creatief verslag hoe dit tot stand 
gekomen is (bijv vlog, video, powerpoint of prezi). Iets om trots op te zijn en 
zo te laten zien dat jullie techniek bewust op de agenda hebben staan! 

 
Onbekend met de Kunstwedstrijd vol techniek? Scan de QR code voor de 
aftermovie van de finale en krijg een goede indruk van het plezier en het 
enthousiasme dat deze wedstrijd met zich meebrengt! 

 

 

 

 
 
 

KUNSTWEDSTRIJD VÓL TECHNIEK 

Opdracht 

Elke deelnemende groep krijgt 

van ons een houten plaat en gaat 

creatief aan de slag met gaat 

creatief aan de slag met het 

thema: ‘Kermis. Beweging en 

verlichting is natuurlijk 

onderdeel van jullie kunstwerk. 

Geluid is ook heel leuk, gaan 

jullie de uitdaging aan? 

 
De uitwerking 

De voorbereiding doe je op je 

school, de uitwerking in een 

technieklokaal van een middel- 

bare school bij jullie in de buurt. 

Voor de uitwerking krijg je 2,5 

uur de tijd. Dit mag met de hele 

klas, maar dat is zeker geen 

must. 

 
Een goed plan maken is het 

halve werk! 

 
Ontzorgd: 

Lees je dit en denk je ‘oei, dat 

klinkt als veel werk’, niets is 

minder waar. Als leerkracht 

begeleid je voornamelijk het 

proces. Verder word je ont- 

zorgd door onze vrijwilligers 

Henk en Klaas. Zij komen een 

instructie geven en zijn bij de 

uitwerking op de VO-school 

aanwezig om met raad en daad 

jullie plan te ondersteunen en 

de leerlingen te helpen. 

DATA: 

Voorronde: Woensdag 31 mei 2023 bij het 
Nuborgh College Oostenlicht 

Finale: Woensdag 14 juni 2023 
locatie wordt later bekend gemaakt 

VRAGEN OF 
AANMELDEN: 

info@ 
platform-techniek.nl 
vóór 1 februari a.s. 

Voor wie: 
 

Instructie: 

Groep 7 (combigroepen 7/8 zijn ook welkom om mee te doen, 
dit is geen zgn. ‘plusklas-activiteit’) 
Elke deelnemende groep krijgt instructie in de klas van één van 
onze vrijwilligers (ca. 30 min) in februari 2023 

Voorbereiding: Brainstormen, taakverdeling, materialen verzamelen, plan 
maken en het verven van de plaat doe je op school. 

Uitwerking: Het kunstwerk maak je in een technieklokaal van een lokale 
V.O. school (1 dagdeel in april/mei 2023) 

Logboek: Van alle stappen in het proces maak je een creatief verslag 

De prijs: Is nog even geheim, maar wordt heel gaaf, dus doe je best! 

Kosten: Geen! Dit project wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers/ 
deelnemers van Platform Techniek, V.O.scholen en bedrijven. 


