
In deze lessenserie maakt iedere leerling een kunstwerk met 
als inspiratiebron het paviljoen van Gerrit Rietveld.
Het wordt een maquette van een eigen ontworpen pavil-
joen. Binnen en buiten lopen bij deze bouwvorm in elkaar 
over. Rietveld had daar wat trucjes voor die je gaat toepas-
sen. Ook de buitenruimte krijgt dus speciale aandacht in je 
ontwerp.

NIVEAU:
Leerlingen van de basisschool, groep 7 - 8. Deze lessenreeks is 
gebaseerd op 30 leerlingen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:
Ontwerp en maak een maquette van een paviljoen in een buiten-
ruimte waarin binnen en buiten in elkaar overlopen.

DOEL
Stimulering van ruimtebeleving, kennismaking met de bouwvorm 
‘paviljoen’. Vormgeving van een maquette met - mogelijk voor de 
leerlingen nieuwe - technieken en materialen.

DUUR: 3 lessen van 1,5 uur

OPBOUW SERIE
Les 1: uitgangspunten van Rietveld verkennen, basisontwerp ma-
ken
Les 2: vormgeven van de maquette en technieken leren gebruiken
Les 3: verfijnen en afwerking van de maquette

NODIG
Voldoende ruimte om het werk tussentijds op te slaan.
De maquettes kunnen gestapeld worden met afstandhouders van 
17 cm hoog ertussen, bijvoorbeeld kartonnen hoeken of hoge 
bekers.
Voor les 2 en 3 zijn 2 extra hulpen handig.

Rietveld
door Renate Bes en Ine Boeijen

PAVILJOEN



LES 1 ontwerpen
Tijdens de eerste les verkennen de leerlingen de uitgangspunten 
van Rietveld en maken een basisontwerp.

MATERIALEN:
Digibord
Afbeeldingen van één of meer paviljoens van Rietveld en andere 
architecten, bijvoorbeeld Mies van der Rohe. Het Rietveldpaviljoen 
en Rietvelds plattegrond
15 stukken (katoen)draad van 1 m
30 MDF-platen als grondplaat, 4 mm dik,  48x40 cm
60 losgesneden krantenpagina’s
45 vellen A4 papier, in 4 gelijke stukken gesneden ±15x10,5 cm, per 
leerling 6 stuks als oefenmuurtjes
5 pakjes plakgum per leerling 6-8 kussentjes (deze worden in les 3 
opnieuw gebruikt)
90 afstandhouders van 17cm hoog

GEREEDSCHAPPEN:

30 potloden
30 scharen

Bespreek de opdracht. Gebruik hierbij het digi-bord voor afbeeldin-
gen, 1 grondplaat, 5 muurtjes en 5 kussentjes plakgum en 1 meter 
draad.
Leg daarbij uit wat een maquette is: een 3D ontwerp van een gebouw 
op kleine schaal.
Laat foto’s zien van verschillende paviljoens en dat van Rietveld. Be-
spreek aan de hand daarvan wat een paviljoen is: een bijgebouw in 
een buitenruimte, niet om in te wonen. Meestal ter ontspanning of om 
te recreëren (sporten, chillen, skaten, concert of optreden geven,…)

Bespreek hoe Rietveld binnen en buiten in elkaar over laat lopen:
Toon de plattegrond van het Rietveld paviljoen op het digi-bord. De 
vette lijnen geven aan waar de muren staan. Plaats muren op een MDF 
grondplaat globaal volgens deze plattegrond van Rietveld.
Aan de hand hiervan kunnen de leerlingen zien dat de muren versprin-
gen: twee muren lijken daardoor soms samen één muur vanuit een 
bepaald gezichtspunt. Tegenover een stuk muur laat je een stuk muur 
weg. Wanneer je vanuit een andere hoek kijkt blijkt er een doorkijkje.
Hierdoor kun je ronddwalen van binnen naar buiten en weer terug. Dit 
ronddwalen kun je met een stukje draad verbeelden. Je drapeert het 
alsof het de route is die je aflegt.

Ontwerpen:
Iedere leerling krijgt een grondplaat, een potlood, 2 stukken krant, 6 
stukjes plakgum en 6 oefenmuurtjes. Zorg dat voor ieder tweetal een 
draad beschikbaar is.
Knip uit ieder stuk krant een grote geometrische vorm. Dit is een hulp-
middel om de ruimte af te bakenen.
Geef een van beide geometrische vormen een plek op de grondplaat: 
Probeer ze beide uit een aantal verschillende plekken.
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VOORAF: 

MDF platen op maat laten zagen. Uit een plaat van 244-122cm 
kunnen 15 grondplaten worden gezaagd. Het zagen kan vaak bij de 
zagerij van de bouwmarkt.
Tip voor de vellen A4 voor de oefenmuurtjes: hergebruik uit de 
papierbak.
Verzamel overige gereedschappen en materialen.
Zoek foto’s van paviljoens.
Maak een voorbeeld van muurtjes met de materialen die de leerlin-
gen bij het maken van de maquette gaan gebruiken. Zo krijgen ze 
een beeld van wat mogelijk is.

LESUITLEG:



MATERIALEN:

1 flesje houtlijm
400 bamboe satéprikkers
60 vellen golfpapier van beschuitverpakking, of wit golfkarton op rol 
±10mx14cm
60 stukken noppenfolie ±14x50 cm
30 stukken karton met  4-7 mm dik, ongeveer te grootte van A4
Metalen snijplaat en een even groot stuk karton als tafelbescherming 
voor de boorplek

GEREEDSCHAPPEN:

1of 2 handboormachines
2 of 4 houtboortjes nr 3 (1 reserve)
9 potloden
9 linialen
30 scharen
9 stanleymessen om karton te snijden
9 potjes t.b.v. de houtlijm

LES 2 vormgeven
Tijdens de tweede les werken de leerlingen aan de vormgeving van 
de muren van de maquette.

VOORAF:  

Begin op tijd met verzamelen als je beschuitverpakkingen, noppen-
folie en karton wilt hergebruiken.
Wit golfkarton op maat maken: een rol 14 cm hoog maken gaat pri-
ma met een grote ijzerzaag, vellen golfkarton kun je op maat snijden 
met een papiersnijder.
Satéprikkers 16 cm lang maken: Laat de punt eraan. Kort ze in met 
een kniptang of zaag ze gebundeld korter.
Bedenk of je extra hulp wilt i.v.m. met het werken met de boormachi-
ne en stanleymessen

Plaats hieromheen 4-6 oefenmuren. Gebruik de plakgum om deze 
tijdelijk vast te zetten, Verschuif de muren een aantal keer. Pas daar-
bij de truc van de verspringende muren toe. Hoogte of breedte van 
de muren kan aangepast worden, houd rekening met een maximum 
hoogte van 14 cm om het stapelen van de maquettes mogelijk te 
maken.
Laat de leerlingen experimenteren met het draperen van een touw-
tje als of het een route is die ze afleggen door hun ontwerp.
De paden door de buitenruimte worden hierdoor duidelijk. Laat ze 
deze met potlood overnemen.

Toon de materialen waar de leerlingen in de komende lessen kun-
nen gaan werken.

FOTO

Opruimen: Laat de krant met de oefenmuurtjes en de plakgum op 
ieders grondplaat.
De restanten oefenpapier en de draadjes kunnen weg.
Stapel de grondplaten voorzichtig op met 3 of 4 grote bekers tus-
sen de platen met een tussenruimte van 17 cm. Maak zo 4 of 5 
stapels.



Voor les 3 is het nodig om papierklei te maken van resten karton. 
Het is handig om dat ruim van te voren te maken. Door stap 1 van 
de bereiding aan het eind van les 2 te doen met de leerlingen is het 
scheuren van karton snel gebeurd. Hiervoor heb je nodig:
restjes bruine karton
stevige 10 liter emmer
water
Stap 1 van de bereiding: scheur restjes bruin karton in kleine stuk-
ken (±5x5 cm). Vul de emmer voor de helft met droge kleine karton 
stukjes. Zet ze net onder water en laat dit één tot maximaal 24 uur 
staan.
Volg hierna stap 2 van het recept, te vinden bij de voorbereiding 
van les 3

LESUITLEG:

Maak een boortafel klaar met tafelbescherming en boormachine en 
voldoende ruimte voor een rijtje kinderen.
Zet op een goed bereikbare plek de materialen voor de muurtjes: 
golfkarton, noppenfolie, karton en satéprikkers.
Zorg dat iedereen een schaar heeft en dat per vier kinderen een 
potlood, liniaal, stanleymes en potje met lijm met daarin een afge-
korte prikker erin beschikbaar zijn.

Bespreek met de leerlingen wat ze in de vorige les hebben gedaan: 
ontwerp gemaakt met een stuk krant als hulpmiddel, verspringende 
oefenmuurtjes geplaatst met doorkijkjes ertussen, een route gete-
kend.
Bespreek wat ze deze les gaan doen: met zorg vormgeven van de 
muren

Laat het voorbeeld van de materialen zien en toon ze waar de mate-
rialen en gereedschappen zijn.
Voor een dichte muur is er keuze uit: wit golfkarton (kan geknipt) of 
karton (wordt gesneden met een stanleymes)
Voor een doorzichtige muur: noppenfolie (kan geknipt)

Twee prikkers per muurtje, met de punt naar boven. In de volgende 
les zijn de punten nodig voor de bevestiging van het dak. De prik-
kers geven de muur stevigheid en zijn nodig voor de bevestiging 
op de grondplaat. Hiervoor boor je voor ieder muurtje twee gaatjes.
Let op de hoogte van maximaal 14 cm bij de muren en 16 cm bij de 
prikkers.
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Leg de technieken uit die gebruikt worden:
• werk netjes, maak een maquette waar je trots op bent
• Het snijden van karton met een stanleymes. Het snijden kan op 
de MDF grondplaat, zo is de tafel beschermd. Wijs op de veiligheid 
voor iedereen. Doe het snijden voor. Trek met het mes een aantal 
keer langs de liniaal, met lichte druk, tot het mes bijna door het kar-
ton heen is. Vouw het karton dubbel en snij aan de andere kant over 
de vouw. 
• Het boren van de gaatjes in de grondplaat: Een metalen snijplaat 
is een stevige tafelbescherming voor de boorplek. Leg hierop een 
stuk karton waardoor de leerlingen het moment voelen dat de boor 
door het MDF komt. Doe het boren voor. Spreek af dat iedereen 
de gaatjes boort voor één muurtje. Zo komt iedereen snel aan de 
beurt.
• Werk muur voor muur. Per muurtje volg je 7 stappen:

1. materiaal kiezen
2. aftekenen van de proefmuur op het gekozen materiaal. Let bij het 
karton en golfpapier erop dat je de prikkers van onder naar boven 
moet kunnen steken. Het noppenfolie rijg je op de prikkers
3. uitknippen of snijden
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4. prikkers erdoorheen steken aan 
de zijkanten
5. precies aftekenen met een kruisje 
op de plek waar de twee gaatjes in 
de grondplaat moeten komen voor 
de prikkers.
6. boren van de gaatjes
7. vastlijmen van de prikkers in de 
grondplaat. Laat de prikkers in de 
muur zitten. Stip met de lijmprikker 
een klein druppeltje lijm aan beide 
satéprikkers. Zet de muur op zijn 
plek.
Daarna mag het oefenmuurtje weg. 
Bewaar de plakgum op je grond-
plaat. Deze gebruiken we volgende 
week opnieuw.

Stimuleer hen om als eerste te kijken 
naar hun ontwerp. Staan de muurtjes 
op de juiste plek? Leg de geometri-
sche vorm van de krant dan onder je 
grondplaat tot het einde van de les. 
De oefenmuurtjes kunnen ze daarna 
één voor één omzetten in een defi-
nitieve maquette muur.
Laat de maquettes halen. De leerlin-
gen kunnen aan de slag.

Opruimen.
Verzamel de grote restanten van de 
materialen voor de muurtjes en be-
waar ze netjes voor de volgende les.
Laat alle grondplaten met daarop de 
gebouwde muurtjes, de plakgum en 
de kranten vorm netjes opstapelen 
zoals afgelopen les.
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MATERIALEN:

De overgebleven materialen van de muurtjes van afgelopen les: 
golfpapier, karton, noppenfolie en satéprikkers.
30 stukken dun karton ± 20 cm x 30 cm die met een schaar te knip-
pen zijn
Stukjes droog plantenmateriaal op een steeltje, maximaal 16 cm 
hoog
1 flesje houtlijm
Emmer papierklei volgens recept (zie voorbereiding). Daarvoor is 
nodig:
Restjes bruin karton
300 g groene plakkaatverf
80 g lijmpoeder

GEREEDSCHAPPEN:

1 potje voor de houtlijm
1 afgepunte prikker voor de houtlijm
9 schoteltjes voor de papierklei
30 kunststof spateltjes
1- 2 handboormachines
2 of 4 houtboortjes nr 3 (1 reserve)
30 scharen
9 stanleymessen
9 potloden
9 linialen
1 of 2 kniptangen om satéprikkers in te korten.
Voor het bereiden van de papierklei:
Boormachine met verfmixer 
stevige 10 l emmer

LES 3 afwerken



VOORBEREIDING

Verzamel het planten materiaal en maak het 16 cm lang.
Maak de papierklei een aantal dagen voor de les. Of ga verder met 
de bereiding met stap 2 als stap 1 uitgevoerd is aan het eind van les 
2. De klei is direct te gebruiken. In een open emmer is de papierklei 
een aantal dagen goed te houden. In een gesloten bak in de koel-
kast een aantal weken.

Werkwijze voor het maken van de papierklei:
1. Scheur restjes bruin karton in kleine stukken (±4x4 cm of klei-
ner). Vul de emmer voor de helft met droge kleine karton stukjes. Zet 
ze net onder water en laat het één tot maximaal 24 uur staan.
2. Giet het water af, maar laat het niet uitlekken. Klem de emmer 
tussen je voeten. Maal met de boormixer het karton zo fijn mogelijk. 
Dit kan 5-10 minuten duren.
3. Voeg de lijmpoeder toe en mix goed door.
4. Voeg na een half uur plakkaatverf toe en mix nogmaals goed 
door. Voeg als het te droog is een klein beetje water toe, als het te 
nat is wat lijmpoeder. Het moet aanvoelen als soepele klei.

Knip voor de kunststof spateltjes oude bonus kaarten of andere pas-
jes in drieën.
Verzamel het overige materiaal.

LESUITLEG:

Maak de boortafel klaar met tafelbescherming en boormachine en 
zorg voor voldoende ruimte. Zet een potje met houtlijm met een 
afgekorte prikker erin bij de boortafel. 
Zet op een goed bereikbare plek de materialen voor de muurtjes: 
golfkarton, noppenfolie, karton en satéprikkers. En voor de daken 
het dunne karton.
Zorg dat iedereen een schaar heeft en dat per vier kinderen een 
potlood, liniaal, stanleymes en een schoteltje met papierklei met 4 
spateltjes beschikbaar zijn.
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Bespreek met de leerlingen dat ze in de vorige les de maquette 
muurtjes hebben geplaatst.
Bespreek dat ze in deze les de laatste maquette muurtjes gaan 
maken en vastlijmen op de grondplaat. Ook worden er in deze les 
één of twee daken gemaakt. Tot slot gaan de leerlingen de buiten-
ruimte ontwerpen.

Laat het voorbeeld van de materialen zien die ook in de vorige les 
zijn gebruikt.
Deze materialen zijn ook toepasbaar voor de daken.
Voor het dak is er ook dun karton dat de leerlingen in de gewenste 
vorm kunnen knippen.
Voor de buitenruimte is er groene papierklei en droog plantenma-
teriaal.
Laat de leerlingen de maquettes halen.

Bespreek de aandachtspunten en technieken die nodig zijn voor 
de daken en de buitenruimte.
Denk bij het ontwerpen en maken van het dak aan de verbinding 
tussen binnen en buiten. Rietveld had daar een paar trucjes voor. 
Hij maakte het dak slechts over een deel van de ruimte waar de 
muren omheen staan, het andere deel liet hij open. En hij liet het 
dak een stuk oversteken naar de buitenruimte.



Een praktische tip: Het dak van de maquette steunt op satéprikkers van 
muren. Zorg dat het dak op minstens drie plekken kan steunen op sa-
téprikkers. Als aan één kant extra steun nodig is kan een extra satéprik-
ker geplaatst worden.
Werkwijze voor de vormgeving van het dak in stappen:
1. Bepaal op welke plek het dak komt. Bekijk of daar op 3 uit elkaar 
liggende plekken steun is van 3 prikkers.
2. Plaats voor extra steun een satéprikker tijdelijk met een stukje plak-
gum op de gewenste plek.
3. Werk samen met een buur als workmate bij deze stap: neem het stuk 
krant van afgelopen lessen en houd het op de gewenste plek. Laat de 
buur ondertussen de krant in het midden met de hand recht houden. 
Duw de punt van de steunprikkers op de juiste plek voorzichtig door 
de krant. Doe dat per prikker. Haal de krant voorzichtig van de prikkers 
af.
4. Leg de krant op tafel en teken de vorm van het dak ruim om alle 
prikgaten heen! Zo wordt met het stuk krant een mal voor het dak ge-
maakt.
5. Knip de mal netjes uit en check 
of het voldoet. Stel daarbij de 
vraag: Heeft het de juiste vorm? 
Is er voldoende open? Is er een 
overstekend stuk naar buiten toe?
6. Trek de vorm precies over op 
het dakkarton of materiaal naar 
keuze
7. Prik met een satéprikker op de 
juiste plek de gaten. Knip het uit.
8. Plaats het dak op de maquette.
9. Teken de plek van de extra 
steunprikker met een kruisje af op 
de grondplaat. Haal het dak even 
weg. Boor een gat op die plek en 
zet de paal vast met lijm.

Geef de buitenruimte vorm:
Klopt de route die in les 1 getekend is nog? Pas het zonodig aan. Zorg 
dat er van binnen naar buiten gedwaald kan worden. Laat bij het in-
richten duidelijke paden vrij op deze route. De andere stukken kunnen 
worden ingericht zoals de leerlingen zelf willen. Dit kan met de pa-
pierklei, dun uitgesmeerd met een spateltje.
De leerlingen mogen droge plantenmaterialen plaatsen waar ze het 
mooi vinden. Deze kunnen vast gezet in een bergje papierklei. Dan 
wordt het een soort begroeiing.

De leerlingen kunnen aan de slag.

Laat ze als laatste het dak op de prikkers zetten. Op dat moment bepa-
len ze hoe hoog het dak wordt. Knip te lange satéprikkers korter met 
een kniptang. De leerlingen zetten het dak vast door een klein bolletje 
plakgum over de satéprikker te duwen.

De maquette is klaar!


