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Zoek afbeeldingen en duidelijke voorbeelden van bomen in diverse jaargetijden en in 
technieken. Probeer een mooi overzicht te krijgen met veel afwisseling in de beelden.
d.w.z. foto’s, potloodtekeningen, houtskool, kleurpotloodtekeningen, pastels, aquarels, 
acrylschilderijen, olieverf, bister,...
De afbeeldingen, worden geplaatst in deze 8 categoriën met telkens 12 voorbeelden :

12 bomen in de winter
12 bomen in de lente
12 bomen in de zomer
12 bomen in de herfst
12 bomen in techniek potlood/houtskool/inkt
12 bomen in techniek kleurpotlood/pastel
12 bomen in techniek aquarel
12 bomen in techniek acryl/olieverf

Dit examen bestaat uit een reeks van 5 opdrachten met deelopdrachten uit periode 1 en 2

Bomen bekijken en ze tekenen naar waarneming.
...en bekijken wat je hier nog mee kan doen... 

Op YouTube vind je zeer veel filmpjes om bomen te leren tekenen.

Zoek een duidelijk en inspirerend filmpje op YouTube waarin een kunstenaar een 
demonstratie geeft van hoe hij een boom tekent. 
Let hierbij goed op dat dit informatief nuttig kan zijn voor persoonlijk gebruik.
Plaats het de URL of webadres in Filemakerbestand WT BOMEN bij opdracht 2.

 1
OPDRACHT 1

 1
OPDRACHT 2

 1
OPDRACHT 3

Maak 6 vlotte schetsen van verschillende bomen in verschillende technieken 
op A4 formaat schetspapier. 
Variatie in vorm, tekenstijl en techniek zijn belangrijk.

Plaats de afbeeldingen van de 6 schetsen in FM bestand WT BOMEN bij opdracht 3.



TOTAAL    ........../100

 1
OPDRACHT 4

 1
OPDRACHT 5

Kies uit al je opgezochte beeldmateriaal uit opdracht 1 een voorbeeld van een boom of 
fotografeer zelf een boeiende boom die je het liefst wil tekenen naar waarneming van het 
voorbeeld en dit zo natuurgetrouw mogelijk in een techniek naar keuze.

A4 formaat, Steinbach tekenpapier van 200 gr. in een techniek naar keuze.
Presenteer je werk in een passe-partout van formaat 27 cm X 36 cm.

Zet de afbeelding van je voorbeeld en het resultaat van je eigen werk in FM bestand 
WT BOMEN bij opdracht 4. 

Creatieve weergave van een boom in vrije beeldtaal en techniek naar keuze.
Neem voor inspiratie één van je voorbeelden uit opdracht 1 of fotografeer zelf een boom 
Plaats dit inspiratievoorbeeld in de witte ruimte van de schilderijlijst en je eigen werk in 
de ruimte daarnaast in het FM bestand WT BOMEN bij opdracht 5. 
Wanneer al deze 5 opdrachten zijn gemaakt en aangevuld maak je een “BOMENBOEK”

Ga hiervoor naar de intropagina en kies voor BOMENBOEK UITVOEREN en nadien 
BEELDBOEK MAKEN IN PDF.  Bewaar dit pdf bestand op je bureaublad en controleer.
Publiceer nu deze pdf van je BOMENBOEK op je persoonlijke WIX-website onder pagina 
EXAMENS - EX 1 - WT - Bomenboek

deathline van al deze opdrachten met publicatie pdf opnline = 28 november 2017

PUNTENVERDELING

OPDRACHT 1       ........../20 
AANVULLEN BESTANDEN MET AFBEELDINGEN VAN BOMEN  
IN DE 4 SEIZOENEN EN IN VERSCHILLENDE TECHNIEKEN

OPDRACHT 2      ........./10 
YOUTUBE  INSTRUCTIEFILMPJE TEKENEN VAN BOMEN

OPDRACHT 3       ........./20 
6 VLOTTE SCHETSEN VAN BOMEN

OPDRACHT 4       ........./20 
BOOM GETEKEND NAAR VOORBEELD EN WAARNEMING 
IN TECHNIEK NAAR KEUZE IN PASSE- PARTOUT

OPDRACHT 5       ........./20 
CREATIEVE EVOORSTELLING VAN JE BOOMKEUZE 
IN VRIJE TECHNIEK IN PASSE- PARTOUT

PDF BOEK ONLINE  ......... /10 


