
 

Activiteiten bij het boek 

Zie jij wat ik zie? 
van Tineke Meirink 

 

 

 

 

Zie jij wat ik zie? is een bijzonder fotoboek dat 

uitnodigt om anders naar onze alledaagse wereld 

te kijken. Aan de hand van deze opdrachten ga je 

aan de slag met je eigen fantasie en kun je zelf 

ervaren hoe je gewone dingen anders kunt gaan 

zien. 

 

Tineke Meirink is naast illustrator bekend van haar 

project Stop:Watch, waarbij ze allerlei alledaagse 

dingen die ze tegenkomt fotografeert. Met een 

kleine aanpassing laat ze vervolgens zien dat niets 

is wat het lijkt. 

 

 

 

 

1. Neem een stuk gereedschap, of een ander object, en leg het op een vel papier. Trek een lijn om 

de buitenkant heen, zodat je de omtrek van de vorm op het papier hebt. Deze vorm kun je nu 

gebruiken als kleurplaat, of om er zelf iets nieuws van te maken door er iets bij te tekenen. Nu 

heb je van een bestaand voorwerp ineens iets anders gemaakt!  

 

 

2. Verzamel allerlei voorwerpen en ‘rommeltjes’, bijvoorbeeld in de klas, in huis of buiten in de 

natuur. Combineer ze om er iets van te maken, zoals een dier, een zelfportret of een letter. 

 

 
 

 

 



3. Maak met ecoline allemaal slordige vlekken op kleine, stevige kaartjes. Als ze droog zijn, ga je 

kijken wat je in de vlekken kunt zien. Met stift of potlood kun je er details bij tekenen om duidelijk 

te maken wat je ziet. 

 

 
 

 

4. Maak tijdens een wandeling foto’s van dingen die je mooi vindt of die je opvallen. Print een van 

deze foto’s uit en beplak deze met gekleurd papier. Zo maak je zelf een echte Stop:Watch! 

 

 
 

 

5. Je kunt ook de ecolinevlek uit opdracht 3 of de foto uit opdracht 4 in een fotolijstje doen. In plaats 

van direct op de afbeelding te tekenen of te plakken, kun je dan met een stift tekenen op het glas 

dat ervoor zit. 

 

6. Maak een memoryspel met de tekeningen en/of foto’s die je hebt omgetoverd. Het originele 

beeld en het bewerkte beeld vormen samen een setje! 

 

 

Lees meer over Zie jij wat ik zie? op www.kinderboeken.nl/boek/zie-jij-wat-ik-zie.  

Je kunt meer projecten van Tineke Meirink bekijken op www.tinekemeirink.nl.  

Vind meer leuke activiteiten op www.kinderboeken.nl/downloads.  

http://www.kinderboeken.nl/boek/zie-jij-wat-ik-zie
http://www.tinekemeirink.nl/
http://www.kinderboeken.nl/downloads

