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MAAK EEN VREDESWAPEN

Naam:
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OPDRACHT

De komende weken gaan jullie werken aan de opdracht 
“Maak een vredeswapen”.
Een vredeswapen is een wapen dat niet doodt of verwondt maar 
juist iets goeds doet.

Je begint van het maken van een aantal schetsen waarvan je er 
één uitwerkt tot een eindproduct. 
Hiervan maak je een foto en een omschrijving.

Inleveren:

3 Ideeschetsen. 
(Hoe ziet het vredeswapen er ongeveer 
uit en wat doet het wapen?) 

Omschrijving vredeswapen

Zelfrefl ectieformulier.

Eindwerk. (3D uitgewerkt vredeswapen)

Extra opdracht: een foto ban het 
vredeswapen / jezelf met vredeswapen. 

PEA
CE 

PLANNING

Uitleg van de opdracht.
Ideeën bedenken en schetsen. 

Huiswerk: maak 3 ideeschetsen af! 

Ideeschetsen bespreken. 
Ideeschetsen verbeteren. 
Planning maken komende 3 weken. 
Beginnen aan je ontwerp.

Als je de extra opdracht doet, moet je werk aan 
het einde van les 5 af zijn. 

Fotoshoot

UITLEG EN 
SCHETSEN.

FOTOSHOOT EN 
BEOORDELING.

HEEL HARD WERKEN AAN DE OPDRACHT.
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Huiswerk: neem mee voor de komende les: 
spullen, kleding, etc. voor de fotoshoot. (week 6)

Vredeswapen omschrijving maken.
Alles inleveren.
Beoordeling.

Waarschuwing!

 Je vredeswapen mag er niet te echt uitzien. Het is belangrijk dat 
je met je vredeswapen niet kan dreigen. 

Dit mag namelijk niet van de wet. Zorg ervoor dat duidelijk is dat 
het vredeswapen iets anders doet dan een echt wapen. 
Mocht je hierover twijfelen, vraag het aan de docent. 
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CRITERIA LEERDOELEN

Je hebt 3 ideeschetsen gemaakt. 
In deze schetsen laat je zien hoe het wapen er ongeveer uit 
gaat zien en wat het wapen doet. Zorg er voor dat je 
minimaal 2 verschillende wapens gebruikt in de schetsen. 
Dus niet 3 keer een schietwapen of 3 keer een zwaard. 

Je eindwerk is uitgewerkt in 3D. Je mag verschillende 
materialen gebruiken. 

Je hebt een visie gevormd over wat de wereld beter, mooier en/ 
of fi jner maakt. Deze visie is terug te vinden in je 3D eindwerk. 

Je maakt een beschrijving van je vredeswapen aan de hand van 
het beschrijvingsmodel. 

Extra opdracht: Je maakt een foto van je eindwerk. In deze foto 
is de functie van het werk ook weer in beeld gebracht. 

Wat leer je?

- Je weet wat een statement in de kunstwereld is. 

Kunstwerk maken.
-Je kan verschillende ideeën bedenken en die 
visualiseren door te schetsen.

- Je kan je ideeschetsen uitwerken in een 3D 
eindproduct.  

Visie vormen.
- Je kan een visie vormen over wat goed is voor de 
omgeving/ de wereld.
- Je kan die visie tot uiting brengen in een eindproduct/ 
vredeswapen. 

Vastleggen van je kunstwerk
- Je kan een goede beschrijving maken van je werk. 
- Je kan een goede foto maken van je werk. 
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REFLECTIEFORMULIER

 
EXPERIMENT     

Heb je veel geëxperimenteerd/ uitgeprobeerd?

EIGENHEID/ORIGINALITEIT    

Is je werk origineel?

1 2 3 4

?
1

2 3 4

1 2 3 4

Samenhang idee / product 

Hoe is de samenhang tussen inhoud en eindwerk?

IDEE/INHOUD     

Hoe is de kwaliteit van je idee?

Kippenvelfactor?

EINDPRODUCT

Hoe is de kwaliteit van je eindwerk??

21 3

21 3 4

4

WERKDRIFT / INZET        

Hoe hard heb je gewerkt?

FINISH

1

3
2

4

1 2 3 4
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