
 

8.10 Behangen en schilderen 8.10 

Lesblad voor de leerkracht Aantal kinderen: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doel(en) van deze activiteit: 
• Kinderen behangen een plaat. 
• Kinderen ervaren bij het behangen dat 

zij om vormen heen moeten werken. 
• Kinderen schilderen met diverse 

materialen.  

Materiaal dat in de doos moet zitten: 
• wegwerpmesje 
• rol schilderstape 
• behangplaksel 
• rollertje met houder 
• blokkwast 
• kwast 
• verfbakje 
• spatel 
• beker om in te mengen 
• lepels  

 
Wat nog meer nodig is: 
verf  
schaar  
indien mogelijk: een schort, overall of oud 
overhemd om de kleren te beschermen 
 
Uit de centrale kast: 
de plaat waarop wordt behangen en 
geschilderd 
rol behang 
schroevendraaier 
 

Opmerkingen: 
Dit is een lange les. Splits de les eventueel 
in twee delen. Let op: draai dan de volgorde 
om: laat eerst schilderen en later 
behangen. 
Zoek een goede plaats in de school om de 
kinderen te laten werken in verband met de 
plaksel, het snijden en de verf.  
Laat gewone schoolverf gebruiken! 
De plaat moet regelmatig schoongemaakt 
worden. Het behang is gemakkelijk van de 
plaat te verwijderen.  
De (plakkaat)verf is van de plaat af te 
wassen.  
 
Suggestie(s): 
Hang de plaat op of zet hem neer. 
Ophangen kan door de plaat tussen tegen 
de muur bevestigde latjes te schuiven.  
Laat kinderen het behang versieren 
(sjabloneren bijvoorbeeld). 
Laat de kinderen na deze les zelf decors 
voor de musical maken.  
 

Beschrijving van de activiteit: 
De kinderen gaan op de plaat behang aanbrengen. Ze moeten daarbij om de deur en het 
lichtknopje heen werken. Verder mogen ze de deur met kozijn schilderen. 
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Wat zegt de vakman: 
Meten? 
Om het behang op maat te krijgen zullen de meeste mensen gaan meten en daarna het 
behang bijknippen voor ze het opplakken. Een behanger daarentegen zal de rol pakken, 
naast de plaat houden en met een overmaat van circa 5 cm afknippen of snijden. Daarna 
smeert hij de hele baan in, laat hem weken en plakt hem in z`n geheel op de wand. 
Daarna wordt er pas op maat gesneden.  
Ook het stopcontact kan hoofdbrekens kosten. Handig is het behangpapier stervormig 
in te knippen en vervolgens over het stopcontact heen te plakken.  
De vorm van het kozijn wordt als volgt verwerkt: Knip vanuit de hoek in en snijd langs de 
zijden af met de spatel en het breekmes.  
Spons erover, klaar! Er komt dus geen meetlint of duimstok aan te pas. 
 
Verwijderen stopcontact 
De kap van het stopcontact hoeft niet altijd verwijderd te worden. Je kunt ook 
stervormig inknippen over de kap en precies afsnijden tegen de zijkant. 
 
Schilderen en afplakken 
De schilder plakt maar heel weinig af, want die kan met een goede kwast vlugger en 
soms strakker schilderen dan afplakken. De verf loopt wel eens onder de tape of het 
plakband gaat er slecht af zodat er een lelijke rand ontstaat. 
Alleen bij bijvoorbeeld hardhouten plinten onder een muur die geschilderd wordt 
gebruikt hij plakband. 
 
Het is overigens voor de kinderen wel aan te raden om af te plakken. 
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8.10 Behangen en schilderen 8.10 

Lesblad voor de leerling  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat er in de doos zit: (en er dus ook 
weer in moet zitten na afloop van de 
activiteit) 

• wegwerpmesje 
• rol schilderstape 
• behangplaksel 
• rollertje met houder 
• blokkwast 
• kwast 
• verfbakje 
• spatel 
• beker om in te mengen 
• lepels 
 

Wat je nog meer nodig hebt: 
verf  
schaar  
indien mogelijk: een schort, overall of oud overhemd om de kleren te beschermen 
 
Uit de centrale kast: 
de plaat waarop wordt behangen en geschilderd 
rol behang 
schroevendraaier 
 
Wat je moet doen: 
Vandaag mag je behangen en schilderen. Zorg dat je oude kleren aan hebt of doe een 
schort, overall of oud overhemd aan. Vraag waar je mag werken in de school. 
 
Op de plaat zie je een stuk van een muur met een deur en lichtknop. Begin met het 
behangen. Maak eerst het plaksel!  
Dat doe je zo: 
 

1. Doe in de maatbeker een kwart liter koud water. 
2. Meng al roerende, twee lepels behangplaksel door het water. 
3. Laat de plaksel tien minuten met rust! 
4. Bedenk ondertussen hoe je langs de deur en om het lichtknopje gaat werken.  
5. Knip of snijd voorzichtig een baan behang. Maak hem iets langer dan nodig. Je 

kunt hem later afsnijden. 
6. Gebruik de blokkwast om het behang in te smeren met plaksel.  

Versie 3.1 © Het Ontdekkasteel 



 

7. Sla de baan even dubbel en wacht een paar minuutjes voor hem opplakt.  
8. Doe het behang op de muur. 
9. Maak alle spullen weer goed schoon en droog voor je ze opbergt!  

 
Gelukt? Dan is het tijd om de rest van de “kamer” af te maken.  
Je mag de deur en het kozijn en schilderen: 
 

1. Doe niet teveel verf in het bakje. 
2. Bedenk welke delen je met welk materiaal (kwast of roller) gaat schilderen. 
3. Plak het kozijn af met tape zodat er geen verf op het behang komt. 
4. Schilder allebei een stukje. Probeer de verf dekkend aan te brengen. 
5. Haal snel nadat je klaar bent met schilderen de tape er weer af.  
6. Maak alle spullen en de plaats waar je werkte weer goed schoon en droog! 
7. Ruim netjes op. 
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