
                   Zwart-wit tekenplankjes 

 
 

 

Beschrijving: 

 

In de snoezelruimte bevinden zich vijf plankjes, waarvan drie zwarte plankjes en twee witte. 

De plankjes hebben het formaat van een A4-blad en op elk plankje zijn er twee nageltjes 

bevestigd. Aan deze nageltjes hangen we bij de zwarte plankjes witte tekenpapier en aan de 

witte plankjes zwart tekenpapier. Bij deze plankjes bieden we ook zwarte en witte 

kleurpotloden aan. 

 

Handelingswijze / begeleiding:  

 

De kinderen kunnen met de kleurpotloden tekenen op de plankjes. Met de witte potloden op 

het zwart papier en omgekeerd. Ze zullen ook merken dat wanneer je met een wit potlood op 

wit papier tekent, je niet veel kunt zien en omgekeerd zwart op zwart ook niet. Het is een 

experimenteer bord. 

Telkens wanneer er een tekening af is kunnen ze hun tekenpapier er aftrekken en meenemen 

of in de papiermand droppen. 

 

Versterkende sfeerelementen:  

 

Met die voorwerp kunnen de kinderen vooral experimenten met de zwarte en witte 

kleurpotloden. Ook met de blacklight zullen de witte borden en tekenpapieren goed oplichten. 

 

Koppeling met ontwikkelingsdomein(en) – ontwikkelingsaspect(en):  

 

Zintuigelijke ontwikkeling: 

 

OA 55 intens kijken 

 

Koppeling met B.C. / activiteit: 

  

BC: licht en donker, winteravond 

Activiteit: Wanneer je een wit blad helemaal kleurt met vetkrijtjes en daarna zwarte verf met 

detergent erover schildert en laat drogen, kan je met een tandenstoker mooie tekeningen erop 

maken.  

 

8 criteria voor goed snoezelmateriaal: 

 

CRITERIA VERANTWOORDING EIGEN 

SNOEZELVOORWERP 

Rustgevend 

 

De kleuters kunnen een tekenplankje nemen 

en in de kussen zitten. Zo kunnen ze rustig 

een tekening maken. 

Dominante zintuig: Kijken 

 

De kleuters zullen merken dat witte 

kleurpotloden niet goed zichtbaar zijn op wit 

papier en omgekeerd. Het is een beetje 

experimenteren.  



Veiligheid De plankjes zijn goed afgeschuurd en de 

nagels aan de aan de achterkant zijn 

beschermd zodat ze zich geen pijn kunnen 

doen. 

Herhaling 

 

De plankjes zijn net zoals de ruimte zwart-

wit, ook het tekenpapier en de kleurpotloden. 

Kostloosmateriaal 

 

De plankjes zijn gemaakt uit een grote plank 

die normaal diende als brandhout. 

Aantrekkelijkheid 

 

De meeste kleuters tekenen graag en ze 

kunnen ook nadien hun tekening meenemen 

naar huis. 

Duurzaamheid 

 

De plankjes kunnen nadien nog gebruikt 

worden. Zelf in je eigen klas kunnen kleuters 

erop tekenen. 

Aanpasbaar 

 

Er kunnen ook prenten aangehangen worden, 

ze kunnen dus ook als kader gebruikt worden. 
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